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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

   Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ κέζα απφ ηε 

ζπλέληεπμε. πγθεθξηκέλα, έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ ππνθεηκεληθψλ 

ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπλέληεπμε, γηα ην εμεηαδφκελν 

ζέκα. 

   Σα πνηνηηθά δεδνκέλα ηεο ζπλέληεπμεο, αξρηθά, ζπγθεληξψζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ, ελψ 

ζηελ πνξεία αμηνινγήζεθαλ, θσδηθνπνηήζεθαλ θαηάιιεια θαη αλαιχζεθαλ, ψζηε λα 

δηαηππσζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο. Γηα ην ιφγν απηφ, επηιέρζεθαλ ηξία 

θνκκάηηα, επηά ζπλεληεχμεσλ, απφ δηαθνξεηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ζηελ Διιάδα, κε βάζε ην εμήο ζέκα: «Ζ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ 

πνπ απνηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ην λα αμηνπνηήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο θαη άιια 

ηερλνινγηθά κέζα ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο». 

   ηελ επνρή καο, ν Ζ/Τ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν, φρη κφλν επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη επηθνηλσλίαο, αθνχ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε άιια 

ειεθηξνληθά δίθηπα θαη ηερλνινγηθά κέζα. Δπίζεο, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ Ζ/Τ κε ην άηνκν 

είλαη άκεζε θαη ελεξγεηηθή, ελψ ε αμηνπνίεζή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δεκηνπξγεί 

έλα πινχζην ζε εξεζίζκαηα θαη πιεξνθνξίεο, δπλακηθφ, καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, νδεγψληαο 

ην καζεηή ζηελ απηναλαθάιπςε ηεο γλψζεο. 

    Χζηφζν, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξλείηαη λα ελζσκαηψζεη ηνπο Ζ/Τ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν γλψζεσλ, εκπεηξίαο θαη θαηά επέθηαζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Φπζηθά, ππάξρνπλ θαη άιινη απνηξεπηηθνί παξάγνληεο πνπ δελ έρνπλ λα 

θάλνπλ, απνθιεηζηηθά, κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, αιιά αθνξνχλ ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, φπσο είλαη: ε έιιεηςε πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ή ε αλππαξμία επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο, επίζεο, 

θαη ε πνιηηηθή ηεο εγεζίαο ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ πνπ αλήθεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ζην θαηά 

πφζν απηή ππνζηεξίδεη ή φρη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία.  

   ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο εξεπλεηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο, ζα κειεηεζνχλ, δηεμνδηθά, νη 

παξαπάλσ ιφγνη. 
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ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, φζνλ αθνξά ηνπο απνηξεπηηθνχο παξάγνληεο, ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

έρνπλ αθνινπζεζεί, θαηά θαηξνχο, παξνπζηάδνπλ πςειφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. Με βάζε 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο, έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ππάξρνπλ δχν είδε εκπνδίσλ ζρεηηθά κε ηελ 

επηηπρή ελζσκάησζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ ηάμε: νη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. κσο, πξφζθαηα 

επξήκαηα (Wood et al., 2005) έδεημαλ φηη νξηζκέλα απφ ηα εμσηεξηθά εκπφδηα, φπσο ε 

πξφζβαζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ, δελ ηζρχνπλ, ζήκεξα, ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ ίζρπαλ παιαηφηεξα. 

Χζηφζν, γηα λα επηηεπρζεί νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ζε έλα κεγάιν βαζκφ, ζπκβάιιεη θαη ε εγεζία ηνπ ζρνιείνπ (αΐηεο, 2008b: 26), 

ε νπνία κε ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηεο, επεξεάδεη ηε 

ζπλνιηθή θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ πνπ εθπξνζσπεί (Παζηαξδήο, 2004: 110). Δπνκέλσο, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ ή φρη νη λέεο ηερλνινγίεο ζε έλα ζρνιείν, 

θαηαιπηηθφ ξφιν παίδεη ε ζπκβνιή ηεο εγεζίαο ηνπ (Θενθηιίδεο, 1994; Μπνπξαληάο 2005).  

Βέβαηα, ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ, φπσο: νη αληηιήςεηο, νη ζηάζεηο, νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηέο ηνπ θαη ζην θαηά 

πφζν απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, εμαθνινπζνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη, ζην ζεκαηηθφ πεδίν ηνπ ζχγρξνλνπ 

εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο (Bullock, 2004; Ertemer, 2005; Paraskeva, Bouta & Papagianni, 

2008).  

Δπηπιένλ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έρεη, αλακθηζβήηεηα, κεγάιε παηδαγσγηθή θαη 

καζεζηαθή αμία. Χζηφζν, ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο πξνυπνζέηεη κηα δηαθνξεηηθή 

θηινζνθία ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία, αθνχ ε κάζεζε κε 

ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ζηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, ζηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε 

(Σδηκνγηάλλεο & ηνξέληα, 2007). Δπνκέλσο, ε επηηπρήο έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε, έρεη σο πξνυπφζεζε ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ, ησλ πεπνηζήζεσλ θαζψο θαη ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηάμε. (Αλαζηαζηάδεο, 2006; Υξηζηφδνπινο, 2005). 

Απφ πξφζθαηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Ζ/Τ ζηε δηδαζθαιία 

(Σδηκνγηάλλε, Κφκεο, 2004; Van Braak, 2004; Γθνχθαο, 2007; Hermans, 2008). 
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πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψλνπλ φηη ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε επηθέξεη αιιαγέο, ηφζν ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο 

ξφινπο κεηαμχ καζεηψλ θαη δαζθάισλ, ελψ ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ επηκφξθσζε θαη 

ππνζηήξημή ηνπο ζε ζέκαηα ΣΠΔ, ψζηε λα κπνξνχλ λα πηνζεηνχλ λέεο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο (Κπλεγφο, 2000; Πνιίηεο θ.ά., 2000; Γηαιακάο & Καζηκάηεο, 2001). ηελ 

πεξίπησζε, φκσο, πνπ δηαπηζηψλνπλ ειιείςεηο ζηελ θαηάξηηζή ηνπο σο πξνο ηε ρξήζε ΣΠΔ, 

απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφβνπ θαη ηελ αλάπηπμε ρακειήο απηνεθηίκεζεο 

(Σδηκφπνπινο & Καξαιήο, 2005). 

Μεηαμχ άιισλ, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη ε δηακφξθσζε ησλ 

ζηάζεσλ είλαη κηα δηαδηθαζία «πνιππαξαγνληηθή» πνπ έρεη λα θάλεη κε ην θφβν θαη ηελ 

επηθπιαθηηθφηεηα (anxiety) γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ηελ απηφ-εθηίκεζε (self - efficacy), αιιά 

θαη κε ηελ εκπηζηνζχλε (confidence) ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

Αθφκε, νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη απφ ηελ επηζπκία θαη ηελ 

επραξίζηεζε (computer liking) γηα ηε ρξήζε εξγαιείσλ ΣΠΔ, θαζψο θαη απφ ηελ αμία θαη ηε 

ρξεζηκφηεηά ηνπο (usefulness) ζηελ εθπαίδεπζε (Σδηκνγηάλλεο & Κφκεο 2004; Hermans, 

2008; Van Braak, 2004; Babaola, 2008). 

Σέινο, απφ ηα δεδνκέλα παξφκνησλ εξεπλψλ εκθαλίδνληαη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν, ηελ εηδηθφηεηα, ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο αιιά θαη ηε βαζκίδα εθπαίδεπζήο ηνπο (Shapka & Ferrari, 2003; Σδηκνγηάλλεο, 

Κφκεο, 2004). 
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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

 

Έρνπλ επηιεγεί ηξία βαζηθά εξσηήκαηα, πάλσ ζηα νπνία, ζα βαζηζηεί ε θσδηθνπνίεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εξσηεκάησλ ηνπ δειηίνπ ηεο ζπλέληεπμεο. πγθεθξηκέλα, ν ζηφρνο ήηαλ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ απνηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο είλαη: νη γλψζεηο θαη 

νη δεμηφηεηέο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, νη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ηνπο σο πξνο ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, θαζψο θαη ε «επίζεκε» πνιηηηθή/ θνπιηνχξα ηνπ 

ζρνιείνπ πνπ αλήθνπλ. Έηζη, νη εξεπλεηηθέο απηέο πξνηάζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

1. Ση είδνπο εθπαίδεπζε έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φζνλ αθνξά ηε ρξήζε Τ/Ζ; 

 

2. Πνηεο είλαη νη πεπνηζήζεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη 

δηδαθηηθή αμία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία; 

 

3. Πνηα είλαη ε «επίζεκε» πνιηηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζρεηηθά κε 

ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε ζπλέληεπμε είλαη έλα είδνο πνηνηηθήο έξεπλαο, 

πνπ πξνζπαζεί λα εθκαηεχζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο ζέζεηο ηνπο πάλσ ζε δηάθνξα 

ζέκαηα, φπσο: γεγνλφηα, θαηαζηάζεηο, ζπλζήθεο θηι. ηελ πεξίπησζή απηή, πξφθεηηαη γηα 

κηα εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ έγηλε κε ηε ρξήζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν 

ζπκπεξηιάκβαλε πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, νκαδνπνηεκέλεο, ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

α) Πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, β) Ηζηνξηθφ επηκφξθσζεο θαη επαθήο κε ηνλ ππνινγηζηή, γ) 

Υξήζε ή κε ρξήζε ππνινγηζηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο.  

Πξηλ απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, είρε δηακνξθσζεί κηα κηθξή εηζαγσγή, ε νπνία 

ελεκέξσλε ηνλ εξσηψληα, κε ζαθήλεηα, γηα ην ζθνπφ θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο, αθνινπζνχκελν απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ, πνπ ζα έπξεπε λα 

ζπκπιεξσζνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο. 

Ζ ζπλέληεπμε δηεμήρζε ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηεο Διιάδαο θαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο ζηηγκέο, κε έλα κηθξφ δείγκα αλζξψπσλ, δηαθνξεηηθνχ θχινπ, απνηεινχκελν απφ 

ηξεηο (3) άλδξεο θαη ηέζζεξηο (4) γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο, ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

αιιά δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη εηδηθνηήησλ, ελψ ε θάζε κηα δηήξθεζε θαηά κέζν φξν 

πεξίπνπ 30 ιεπηά. Απφ ηνπο εξσηεζέληεο, αξρηθά, θξνληίζακε λα εμαζθαιίζνπκε ηελ 

εζεινληηθή ηνπο ζπκκεηνρή, αθνχ δεζκεπηήθακε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο. Ζ 

πξφζβαζε ζην δείγκα (δεηγκαηνιεςία) θάζε άιιν παξά ηπραία ήηαλ, επεηδή έγηλε 

κεξνιεπηηθά, κηαο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε επθαηξηαθή δεηγκαηνιεςία, ζχκθσλα κε ηα 

πξνζσπηθά θξηηήξηα ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο, πνπ αλέιαβε ηε δηεμαγσγή ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ νη ζθνπνί ηεο ακεζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ζην 

δείγκα, αιιά θαη γηα ράξε ηεο εξεπλεηηθήο άζθεζεο. Έηζη, ν θάζε εθπαηδεπηηθφο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απηή, επηιέρζεθε, κε βάζε πξνζσπηθά θξηηήξηα θαη αθνχ 

εμεγνχληαλ κε ζαθήλεηα νη ζθνπνί ηεο έξεπλαο, ζηελ εηζαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο, θαζψο άιια 

γεληθά, εζηθά θαη δενληνινγηθά δεηήκαηα, φπσο: ην δήηεκα ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ιακβάλνληαλ ε ζπγθαηάζεζή ηνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα, ζηε ζπλέρεηα, ζπληεινχληαλ ε καγλεηνθψλεζε θαη θαηαγξαθή 

ησλ απφςεψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ηνπ δηλφηαλ. 

Χζηφζν, ε ζπλέληεπμε απηή ειήθζε ζηα πιαίζηα κηαο εξεπλεηηθήο άζθεζεο, γηα ηελ 

εμνηθείσζε ζηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ηίζεηαη πεξηνξηζκφο, 

φζνλ αθνξά ην δείγκα, επεηδή δελ ζεσξείηαη, απαξαίηεηα, αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν απφ άπνςε επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ αηφκσλ, φζν θαη 

απφ άπνςε κεγέζνπο. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο άζθεζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα 
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γεληθεπζνχλ. Ο θίλδπλνο χπαξμεο ζθάικαηνο, εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ, θαζψο 

θαη ε κε χπαξμε πηινηηθήο έξεπλαο, θαζψο θαη ε κε δπλαηφηεηα επαλάιεςήο ηεο, ψζηε ζην 

ηέινο λα γίλεη ηξηγσλνπνίεζε ζε δηαθνξεηηθφ, πην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα, πιήηηνπλ ηελ 

εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ, απηνχ ηνπ είδνπο ηεο έξεπλαο. 

Μεηά ηε ζπλέληεπμε, αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζε θαη ε δαθηπινγξάθεζε ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ εκπεξηείρε εθηφο απφ ηα ιεθηηθά ζηνηρεία ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηα κε ιεθηηθά 

ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ηε ζπλέληεπμε απηή ζπκκεηείραλ ηξεηο άλδξεο θαη ηέζζεξηο γπλαίθεο απφ 23 έσο 36 

εηψλ, νη νπνίνη δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, φινη νη εξσηεζέληεο αλήθνπλ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Χζηφζν, ππάξρεη κηα κεγάιε νκνηνγέλεηα, φζνλ αθνξά ην δείγκα, 

επεηδή ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (έμη ζηνπο επηά), εθ ησλ νπνίσλ 

ν έλαο είλαη ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, ελψ, επηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη κφλν έλαο εθπαηδεπηηθφο 

κε άιιε εηδηθφηεηα (Πιεξνθνξηθή). Απηφ απνηειεί έλαλ αθφκα πεξηνξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο, γηαηί δελ ππάξρεη ηζφηηκε εθπξνζψπεζε θαη κειέηε 

ησλ ππνθεηκεληθψλ απφςεσλ, ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ 

καζήκαηα δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, ζε ζρνιεία ηεο Διιάδαο. 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο θσδηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, 

κέζα απφ ηελ παξάζεζε ηξηψλ απνζπαζκάησλ - εξσηεκάησλ πνπ επηιέρηεθαλ απφ, 

ζπλνιηθά, επηά ζπλεληεχμεηο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ απαληνχλ ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ παξαπάλσ. ην ηέινο, κεηά ηνπο πίλαθεο, αθνινπζεί ε 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ. 
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Πξώην Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 
Κσδηθνπνίεζε 

Α΄ ηάμεο 

Κσδηθνπνίεζε 

Β΄ ηάμεο 

Από πνύ κάζαηε ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο 

Ζ/Τ πνπ ρξεζηκνπνηείηε; 

 

1ε Απάληεζε: 

Αξρηθά, ζπνχδαζα πιεξνθνξηθή, θαηά ηελ 

πεξίνδν 1996 - 2000. Σν 1993 αγφξαζα ηνλ 

πξψην Ζ/Τ θαη απφ ην 2003, ππεξεηψ σο 

εθπαηδεπηηθφο πιεξνθνξηθήο, αξρηθά, ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη χζηεξα, απφ ην 

2006 κέρξη ζήκεξα, ζηελ πξσηνβάζκηα, ζε 

πηινηηθφ πξφγξακκα γηα νινήκεξα ζρνιεία. 

Απφ ην 2008, παξάιιεια, είκαη επηκνξθσηήο 

Β‟ επηπέδνπ ζε ζπλαδέιθνπο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, θαζψο θαη εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, 

φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζή ηνπο ζηε ρξήζε 

Ζ/Τ. Σέινο, απφ ην 2007, έρσ κεηαπηπρηαθφ 

ζηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

 

2
ε
 Απάληεζε: 

Απφ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα θαη πξνζσπηθή 

επαθή. 

Δπξφθεηην γηα 3κελε εθπαίδεπζε απφ Κέληξν 

Δπαγγεικαηηθήο Απνθαηάζηαζεο, ήηαλ 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ ην πξφγξακκα, 

απνηειεζκαηηθφ γηαηί πήξα ηελ πηζηνπνίεζε 

ECDL θαη ζηελ νπζία ήηαλ ην έλαπζκα γηα λα 

μεθηλήζσ ηελ πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο 

ππνινγηζηέο. 

 

 

 

 

3
ε
 Απάληεζε: 

Άηππε 

 

Πξνζσπηθή ελαζρόιεζε 

 

Δθπαηδεπηηθή ρξήζε 

 

Δπαγγεικαηηθή ρξήζε 

 

 

 

 

 

Τππηθή 

 

Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο 

 

Μεηαπηπρηαθό 

ζηηο ΣΠΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άηππε 

 

Πξνζσπηθή 

ελαζρόιεζε 

 

 

Με ηππηθή 

 

Πηζηνπνίεζε ζηε ρξήζε 

Ζ/Τ 

 

Τππηθή 

 

Γελ ππάξρεη 

 

 

 

 

 

Άηππε 

Εθπαίδεπζε 

ζηνπο Η/Υ 
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Έρσ πηπρίν ECDL, αιιά νη πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο κνπ είλαη απνηέιεζκα πξνζσπηθήο 

ελαζρφιεζεο. Άιισζηε  ρσξίο αηνκηθφ 

ελδηαθέξνλ θαη πξνζπάζεηα δελ εμειίζζεζαη 

πνπζελά. 

 

 

 

 

 

4
ε
 Απάληεζε: 

Σηο έκαζα είηε κφλε κνπ είηε κε ηε βνήζεηα 

θάπνηνπ γλσζηνχ. Πνιιέο απ απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηψ ζηε δνπιεηά κνπ ηηο έκαζα ζην 

παλεπηζηήκην θαη ελψ γηα παξαπάλσ γλψζεηο 

πνπ ζέισ λα απνθηήζσ, ηηο ςάρλσ κφλε κνπ. 

 

 

 

 

5
ε
 Απάληεζε: 

Απφ ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη απφ ην 

παλεπηζηήκην. Σηο βαζηθέο γλψζεο ρξήζεο 

Ζ/Τ word, excel, power point, internet, mail 

ηηο απέθηεζα απφ ην θξνληηζηήξην ζε 6 κήλεο. 

ην παλεπηζηήκην θάλακε ζε ζεκηλάξην 

εθαξκνγή γηα παξνπζίαζε εξγαζίαο κε 

πξνβνιή εηθφλαο θαη ήρνπ. 

 

 

6
ε
 Απάληεζε: 

Απφ ηφηε πνπ ήκνπλα κηθξή, ζην δεκνηηθφ, 

είρακε ππνινγηζηή θαη ην είρακε γηα παηρλίδη 

θαη έηζη έκαζα πάξα πνιιά πξάγκαηα απφ 

 

Πξνζσπηθή 

ελαζρόιεζε 

 

Με Τππηθή 

 

Πηζηνπνίεζε ζηε ρξήζε 

Ζ/Τ 

 

Τππηθή 

 

Γελ ππάξρεη 

 

 

 

Άηππε 

 

Πξνζσπηθή 

ελαζρόιεζε 

 

Δπαγγεικαηηθή ρξήζε 

 

Παλεπηζηεκηαθή ζρνιή 

 

Τππηθή 

 

Γελ ππάξρεη 

 

 

 

 

Άηππε 

 

Ηδησηηθή ζρνιή 

 

Παλεπηζηεκηαθή ζρνιή 

 

Τππηθή 

 

Γελ ππάξρεη 

 

 

 

 

Άηππε 

 

Πξνζσπηθή ελαζρόιεζε 

Δθπαηδεπηηθή ρξήζε 

 

εκηλάξην ΣΠΔ  

 

Εθπαίδεπζε 

ζηνπο Η/Υ 
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κφλε κνπ. ην κεηαπηπρηαθφ πνπ έθαλα, 

ρξεζηκνπνηνχζα θαη έθαλα δηάθνξα κε 

απνηέιεζκα λα κάζσ αξθεηά. Σψξα, πάιη γηα 

λα θάλσ ην blog παξαθνινχζεζα έλα 

ζεκηλάξην ζηε εβίιιε, πέξπζη ην 

Φεβξνπάξην, φπνπ ην ζέκα ήηαλ «εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ κέζα απφ λέεο ηερλνινγίεο» 

 

 

7
ε
 Απάληεζε: 

Απφ πνιχ κηθξφο είρα ππνινγηζηή ζην ζπίηη. 

Πξέπεη λα ήκαζηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ 

πήξαλ ππνινγηζηή. Ήηαλ ε δνπιεία ησλ 

γνληψλ κνπ ηέηνηα, νπφηε είρακε ππνινγηζηή 

ζην ζπίηη θαη εμνηθεηψζεθα απφ λσξίο. Γελ 

έρσ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα, αλ απηφ 

ελλνείο. Καη ζην Παλεπηζηήκην, ζην Ρέζπκλν, 

ιφγσ εξγαζηψλ πνπ καο έβαδαλ έπξεπε λα 

δνπιέςνπκε ζε ππνινγηζηή.  

 

 

Τππηθή 

 

Γελ ππάξρεη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άηππε 

  

Οηθνγέλεηα 

 

Πξνζσπηθή ελαζρόιεζε 

 

Δθπαηδεπηηθή ρξήζε 

 

Τππηθή 

 

Γελ ππάξρεη 

 

 

Εθπαίδεπζε 

ζηνπο Η/Υ 
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Γεύηεξν Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

 

Κσδηθνπνίεζε 

Α΄ ηάμεο 

 

Κσδηθνπνίεζε 

Β΄ ηάμεο 

Πηζηεύεηε όηη ε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ ηάμε, όηαλ 

γίλεηαη, επεξεάδεη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο 

(Σαηξηάδεη θαιύηεξα κε θάπνηα ζηηι 

δηδαζθαιίαο); 

 

1ε Απάληεζε: 

Ναη, νπσζδήπνηε, επεξεάδεη ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο. Θα έιεγα φηη ηαηξηάδεη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδν, ελψ εληζρχεηαη ε νηθνδφκεζε ηεο 

γλψζεο, αλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ πεξηνξηζηεί 

κφλν ζηε ρξήζε ελφο Ζ/Τ σο επνπηηθνχ κέζνπ 

δηδαζθαιίαο, αιιά, επηπιένλ, ελζσκαηψζεη 

δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε θαηάιιεια 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ζπλδπάδνπλ 

εηθφλα, ήρν, γξαθηθά, κνπζηθή θαη θείκελν, 

έηζη, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ, 

ελεξγά, φινη νη καζεηέο. 

 

 

2ε Απάληεζε: 

Σελ επεξεάδεη πάξα πνιχ ζεηηθά, θαζψο 

βνεζάεη ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ καζεηή ηελ 

ψξα πνπ ηνπ θηλεί θαη ην ελδηαθέξνλ. Δπλνεί 

κε ιίγα ιφγηα ηε καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία.  

 

 

3
ε
 Απάληεζε: 

ίγνπξα. Σν κάζεκα απνθηά ηελ κνξθή 

παηρληδηνχ θαη έηζη επηθξαηεί έλα επράξηζην 

θιίκα ζηελ ηάμε. Σα πνηθίια νπηηθναθνπζηηθά 

εξεζίζκαηα ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ 

κε απνηέιεζκα θαη λα καζαίλνπλ επθνιφηεξα, 

αιιά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηεο γλψζεο. 

Θεηηθή ζηάζε 

 

Οκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία 

 

Δπνηθνδνκεηηθή 

πξνζέγγηζε 

 

Νέεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο 

 

Δκπινπηηζκόο κεζόδνπ 

δηδαζθαιίαο 

 

Αιιειεπίδξαζε 

 

Πνιπ-αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα 

 

Δλεξγεηηθή 

πκκεηνρή 

 

 

 

 

 

 

 

Θεηηθή ζηάζε 

 

Μαζεηνθεληξηθή  

δηδαζθαιία 

 

Δλίζρπζε ζπγθέληξσζεο 

 

Πξνζέιθπζε 

ελδηαθέξνληνο 

 

 

 

Θεηηθή ζηάζε 

 

Μαζεηνθεληξηθή 

δηδαζθαιία 

 

 

Πνηθίια 

Πεπνηζήζεηο/ 

Σηάζεηο 
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Οπφηε ζα έιεγα φηη εληζρχεη ην 

καζεηνθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. 

 

 

4
ε
 Απάληεζε: 

Πηζηεχσ φηη ζε φια ηα καζήκαηα κπνξεί λα 

βνεζήζεη. Μπνξψ θάλσ ηελ δηδαζθαιία πην 

άκεζε ελψ ηαπηφρξνλα λα κεηψζσ ην ρξφλν 

πνπ απαηηείηαη γηα ην κάζεκα. Σαπηφρξνλα 

δηεγείξσ πην εχθνια ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ. Πηζηεχσ φηη βνεζάεη θαη ζην νπηηθφ 

θαη ζην αθνπζηηθφ ζηηι κάζεζεο. Αθφκα πην 

απνδνηηθή δηδαζθαιία επηηπγράλεηαη φηαλ φια 

απηά ζπλδπάδνληαη κε νκαδνζπλεξγαηηθέο 

κεζφδνπο. 

 

 

5
ε
 Απάληεζε: 

Θα έιεγα φηη ηαηξηάδεη ζηε καζεηνθεληξηθή 

δηδαζθαιία γηαηί ηξαβάεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαη επηθξαηεί εζπρία ζηε ηάμε. 

Απφιπηε βαζηθά! 

 

 

6
ε
 Απάληεζε: 

ίγνπξα, λαη. Σψξα είκαη ζε ζρνιείν 

επξσπατθήο παηδείαο, φπνπ εθεί έρνπκε πνιιά 

κέζα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ηζηνξία βνεζάεη 

πάξα πνιχ λα δείμεηο πεγέο, δηαθάλεηεο, 

Τπάξρνπλ πνιιέο επηπρψο έηνηκεο. Αληί λα 

θάλεηο αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ ή λα ην ιεο 

απέμσ, δείρλεηο βίληεν, θάπνηεο παξνπζηάζεηο 

πνπ δείρλνπλ ηελ χιε πνπ είλαη λα δηδάμεηο 

αιιά κε παξαπάλσ πιεξνθνξίεο (ράξηεο, 

νπηηθναθνπζηηθά 

εξεζίζκαηα 

 

Μάζεκα ζαλ παηρλίδη 

 

Δπράξηζην θιίκα 

 

Δλίζρπζε πξνζνρήο 

 

Δλεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

 

 

 

Θεηηθή ζηάζε 

 

Οκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία 

 

Πνηθίια 

νπηηθναθνπζηηθά 

εξεζίζκαηα 

 

Ακεζόηεηα 

 

Πξνζέιθπζε 

ελδηαθέξνληνο 

 

 

 

 

 

 

Θεηηθή ζηάζε 

 

Μαζεηνθεληξηθή 

δηδαζθαιία 

 

Πξνζέιθπζε 

ελδηαθέξνληνο 

 

Δλίζρπζε πξνζνρήο 

 

 

 

 

 

Θεηηθή ζηάζε 

 

Μαζεηνθεληξηθή 

δηδαζθαιία 

Νέεο ηερλνινγίεο 

Πεπνηζήζεηο/ 

Σηάζεηο 
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βειάθηα) θαη ηα παηδηά εκπεδψλνπλ θαιχηεξα 

ην κάζεκα. Ζ δηδαζθαιία ζνπ έηζη, 

εκπινπηίδεηαη. Έρσ θαηεβάζεη φια ηα βηβιία, 

ηα έρσ ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη αληί λα 

πεξηγξάθσ ζηα παηδηά ηηο καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπο δείρλσ θαηεπζείαλ, ηνπο 

ππνγξακκίδσ φηη ζέισ, ηνπο δίλσ ιίγν ρξφλν 

θαη κεηά ιχλνπκε ηηο αζθήζεηο φινη καδί εθεί, 

νπφηε βιέπνπλ θαηεπζείαλ ηη πξέπεη λα 

θάλνπλ. Έρνπκε θαη internet ζε θάζε ηάμε. 

Απηά ηψξα πνπ είκαη ζην επξσπατθφ ζρνιείν. 

Πην παιηά δελ είρα ηίπνηα, θαζφινπ. 

 

 

7
ε
 Απάληεζε: 

ίγνπξα επεξεάδεη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο! 

Ξεθεχγνπκε απφ ηελ παξαδνζηαθή, 

δαζθαινθεληξηθή κέζνδν. Βνεζάεη ζηε 

δηαζεκαηηθφηεηα θαη θάλεη πνιχ πην 

ελδηαθέξνλ ην κάζεκα γηα ηα παηδηά. Σνπο 

ηξαβάεη ηελ πξνζνρή. Ίζσο ην βιέπνπλ ιίγν 

θαη ζαλ παηρλίδη, παξά ζαλ κάζεκα νπφηε 

αθνζηψλνληαη πεξηζζφηεξν. 

 

 

Καιύηεξε εκπέδσζε 

 

Πξόζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο 

 

Νέεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο 

 

Δκπινπηηζκόο 

Μαζήκαηνο 

 

Αιιειεπίδξαζε 

 

Δλεξγεηηθή 

πκκεηνρή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεηηθή ζηάζε 

 

Μαζεηνθεληξηθή 

δηδαζθαιία 

 

Γηαζεκαηηθόηεηα 

 

Δλδηαθέξνλ κάζεκα 

 

Δλίζρπζε πξνζνρήο 

 

Μάζεκα ζαλ παηρλίδη 

 

Δλίζρπζε ζπγθέληξσζεο 

Πεπνηζήζεηο/ 

Σηάζεηο 
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Σξίην Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 

 

 

Κσδηθνπνίεζε 

Α΄ ηάμεο 

 

Κσδηθνπνίεζε 

Β΄ ηάμεο 

Πνηα είλαη ε «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ 

ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδεζηε γηα ηε ρξήζε 

ησλ Ζ/Τ;  

 

1ε Απάληεζε: 

Ζ «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη 

λα αμηνπνηνχκε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ ηάμε θαη λα πξνσζνχκε 

πξνγξάκκαηα θαη ζπλεξγαζίεο, κέζσ ηηο 

δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο. 

 

 

2ε Απάληεζε: 

Ζ ρξήζε Ζ/Τ ππνζηεξίδεηαη θαη ελζαξξχλεηαη 

απφ ην ζρνιείν. ρεδφλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ ζηελ ηάμε ηνπο γηα 

θαηαλφεζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ γηα 

παξάδεηγκα πξνβνιή βίληεν ή θσηνγξαθίεο 

ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. Χζηφζν, ε 

ζπρλφηεηα είλαη κηθξή. Χο εηδηθφο παηδαγσγφο 

ε ρξήζε ππνινγηζηή γίλεηαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ επαλάιεςε ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

3ε Απάληεζε: 

Να αμηνπνηνχκε ηα ηερληθά κέζα πνπ 

δηαζέηνπκε γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ 

εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα. 

 

 

 

 

 

Οπζηαζηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Αλύπαξθηε 

 

Θεσξεηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Αμηνπνίεζε ΣΠΔ 

 

Πξνώζεζε ΣΠΔ 

 

 

 

 

 

 

Οπζηαζηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Διάρηζηε αμηνπνίεζε 

ΣΠΔ  

 

Θεσξεηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Αμηνπνίεζε ΣΠΔ 

 

Τπνζηήξημε ΣΠΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οπζηαζηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Αλύπαξθηε 

 

Θεσξεηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Αμηνπνίεζε ΣΠΔ 

 

Κνπιηνύξα/ 

Νννηξνπία 
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4ε Απάληεζε: 

Δίλαη ζηε πξνζσπηθή επηινγή ηνπ θάζε 

δαζθάινπ αλ ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη ζηε 

δηδαζθαιία. Λφγσ έιιεηςεο πφξσλ ππάξρεη 

βέβαηα θαη ε πνιηηηθή ηνπ «φπνηνο πξνιάβεη». 

 

 

 

 

 

 

 

5ε Απάληεζε: 

Βαζηθά ην ζρνιείν έρεη ραξαθηεξηζηεί 

ςεθηαθφ. Πξσηαξρηθή ζέιεζε ηνπ δηεπζπληή 

είλαη λα εμνπιίζεη φιεο ηηο ηάμεηο κε Ζ/Τ, 

ίληεξεη θαη πξνηδέθηνξα. 

 

 

 

 

 

 

6
ε
 Απάληεζε: 

ιεο νη ηάμεηο έρνπλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα, 

ηληεξλεη θαη laptop, νπφηε θαηαιαβαίλεηε 

(γειάεη). Δίλαη έλα επξσπατθφ ζρνιείν, κε 

αλάινγεο πξνδηαγξαθέο. 

 

 

 

 

7
ε
 Απάληεζε: 

Γελ ππάξρεη πνιηηηθή (γειάεη εηξσληθά). 

Γελ έρνπκε ππνινγηζηέο. Αθφκα θαη φηαλ 

θέξνπκε εκείο ην δηθφ καο, απ‟ ην ζπίηη, ν 

Οπζηαζηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Διιηπή αμηνπνίεζε ΣΠΔ 

 

Θεσξεηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Διιηπή ππνζηήξημε ΣΠΔ 

 

 

 

 

Οπζηαζηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Αμηνπνίεζε ΣΠΔ 

 

Τπνζηήξημε ΣΠΔ 

 

Θεσξεηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Αμηνπνίεζε ΣΠΔ 

 

Πξνώζεζε ΣΠΔ 

 

 

 

Οπζηαζηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Αμηνπνίεζε ΣΠΔ 

 

Τπνζηήξημε ΣΠΔ 

 

Θεσξεηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Αμηνπνίεζε ΣΠΔ 

 

Τπνζηήξημε ΣΠΔ 

 

 

 

Οπζηαζηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Αξλεηηθή 

Θεσξεηηθή  

ελζάξξπλζε 

Κνπιηνύξα/ 

Νννηξνπία 
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δηεπζπληήο είλαη αξλεηηθφο ζηε ρξήζε ηνπ 

πξνηδέθηνξα. 

 

 

Αλύπαξθηε 

 

Κνπιηνύξα/ 

Νννηξνπία 
 

 

 

 

 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνπο ηξεηο παξαπάλσ πηλάθεο, παξνπζηάδνληαη, 

ζπγθεληξσηηθά, κε ηε βνήζεηα ησλ πέληε κηθξφηεξσλ πηλάθσλ πνπ αθνινπζνχλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θσδηθφ ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην ςεπδψλπκν 

ηνπ, έηζη φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

 

Δθπαίδεπζε ζηνπο Ζ/Τ 

 

Άηππε  

 

Με ηππηθή  

 

Τππηθή 

 

GK4, GK5, GK6, GK7  

 

GK2, GK3 

 

GΚ1 

 

4 

 

2 

 

1 

 

Πίλαθαο 1 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1, φινη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ιάβεη θάπνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε 

φζνλ αθνξά ηε ρξήζε Ζ/Τ, πνπ ρσξίδεηαη ζε άηππε, κε ηππηθή θαη ηππηθή. πγθεθξηκέλα, 

αξθεηνί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο (4 ζηνπο 7), έρνπλ κφλν άηππε εθπαίδεπζε 

(νηθνγέλεηα, πξνζσπηθή ελαζρφιεζε, εθπαηδεπηηθή ή επαγγεικαηηθή ρξήζε, ζεκηλάξηα θηι.) 

θαη ιίγνη (2 ζηνπο 7), έρνπλ ιάβεη κε ηππηθή, έρνληαο πηζηνπνίεζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ, ελψ κφλν 

έλαο (1 ζηνπο 7), έρεη ηππηθή εθπαίδεπζε, κε πηπρίν Πιεξνθνξηθήο θαη κεηαπηπρηαθφ ζηηο 

ΣΠΔ.  
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Πεπνηζήζεηο/ ηάζεηο 

 

Θεηηθή 

 

Αξλεηηθή 

 

Οπδέηεξε 

 

GΚ1, GΚ2, GΚ3, GΚ4, 

GΚ5, GΚ6, GΚ7 

 

- 

 

- 

 

 

7 

 

- 

 

- 

 

 

Πίλαθαο 2Α 

 

Με βάζε ηνλ πίλαθα 2Α, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο δείγκαηνο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο,  

(7 ζηνπο 7), έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία. 

 

 

Πεπνηζήζεηο/ ηάζεηο (ζηηι καζήκαηνο) 

 

Μαζεηνθεληξηθή/ 

Οκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία 

 

Δαζθαινθεληξηθή 

δηδαζθαιία 

 

Νέεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο/ 

εκπινπηηζκόο καζήκαηνο 

 

GΚ1, GΚ2, GΚ3, GΚ4, 

GΚ5, GΚ6, GΚ7 

 

- 

 

GK1, GK6 

 

7 

 

- 

 

2 

 

Πίλαθαο 2Β 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2Β, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (7 ζηνπο 7), ζεσξνχλ φηη 

ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηαηξηάδεη κε ηελ καζεηνθεληξηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. 

Δπίζεο, έλα κέξνο ηνπο (2 ζηνπο 7) πηζηεχεη φηη ε έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εκπινπηίδεη ην κάζεκα θαη φηη κε ηηο λέεο απηέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, μεθεχγνπλ απφ ην παξαδνζηαθφ δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν. 
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Πεπνηζήζεηο/ ηάζεηο (πσο επεξεάδεηαη ε δηδαζθαιία ) 

 

Ελίζρπζε 

Σπγθέληξσζεο/ 

Πξνζνρήο 

 

 

Πξνζέιθπζε 

ελδηαθέξνληνο/ 

Επράξηζην κάζεκα 

 

Ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή 

 

Πνηθίια 

αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα 

 

GΚ2, GΚ3, GΚ5, 

GΚ7 

 

GΚ2, GΚ3, GΚ4, 

GΚ5, GΚ7 

 

GK1, GK3, GK6 

 

GΚ1, GΚ3, GΚ4, 

 

4 

 

5 

 

3 

 

3 

 

Πίλαθαο 2Γ 

 

Ο πίλαθαο 2Γ δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ελζσκαηψλνληαο ηηο ΣΠΔ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο, εληζρχεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε πξνζνρή ησλ καζεηψλ (4 ζηνπο 7), 

πξνζειθχεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ην κάζεκα είλαη επράξηζην (5 ζηνπο 7), εμαζθαιίδεηαη 

ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο (3 ζηνπο 7) θαη έρνπλ πνηθίια αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα (3 

ζηνπο 7). 

 

 

Κνπιηνύξα/ Νννηξνπία 

 

Οπζηαζηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Θεσξεηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Απνζάξξπλζε/ 

Άξλεζε 

 

Έιιεηςε πιηθνηερληθώλ 

ππνδνκώλ/ Πόξσλ 

 

GK5, GK6 

 

GK1, GK2, GK3, 

GK5, GK6 

 

 

GK7 

 

GK4 

 

2 

 

5 

 

1 

 

1 

 

Πίλαθαο 3 

 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 3, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε επίζεκε πνιίηηθε/ θνπιηνχξα ηνπ θάζε 

ζρνιείνπ σο πξνο ηε ρξήζε ΣΠΔ είλαη κφλν ζηε ζεσξία (5 ζηνπο 7), είηε ιφγσ έιιεηςεο 
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πιηθψλ ηερληθψλ ππνδνκψλ ή θαη πφξσλ (1 ζηνπο 7) είηε ιφγσ άξλεζεο (1 ζηνπο 7), ελψ 

νπζηαζηηθή ελζάξξπλζε, έρνπλ έλα κηθξφ πνζνζηφ (2 ζηνπο 7) ησλ εξσηεζέλησλ.  
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ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηo πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο, παξφιν, πνπ δφζεθε έλα πιήξεο εξεπλεηηθφ 

δειηίν, ην νπνίν εκπεξηείρε ηφζν εξσηήζεηο αλνηρηνχ φζν θαη θιεηζηνχ ηχπνπ, ε φιε 

δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ επηά ζπλεληεχμεσλ, ε θσδηθνπνίεζή ηνπο θαζψο θαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ήηαλ κηα αξθεηά δχζθνιε εξγαζία, επεηδή δελ ππήξρε πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ζε ζέκαηα αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηε ζπλέληεπμε. Χζηφζν, ν λένο 

ξφινο ηνπ εξεπλεηή-ζπλεληεπθηή πνπ καο αλαηέζεθε είλαη ζίγνπξα, έλα πξσηφγλσξν έξγν, 

αιιά θαη ελδηαθέξνλ, ηαπηφρξνλα. 

Απφ ηα παξαπάλσ, είλαη πξνθαλέο φηη ε δνπιεηά ηνπ πνηνηηθνχ εξεπλεηή, είλαη 

ηδηαίηεξα πεξίπινθε θαη επψδπλε, θαζψο δέρεηαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ππνθεηκεληθέο 

ζέζεηο θαη εξκελείεο, ζχκθσλα κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εξεπλεηή. Γη‟ απηφ 

ζπκπεξαίλνπκε πσο θαιφ είλαη λα πξνεγείηαη πάληα ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε, κε αξθεηέο 

πξαθηηθέο - πηινηηθέο εθαξκνγέο, ψζηε λα απνθηεζεί ε θαηάιιειε εκπεηξία γηα ηε δηεμαγσγή 

θάζε ζπλέληεπμεο, κε ην ίδην ζέκα, πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγεηαη ζσζηά θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Δπίζεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ζηε κεζνδνινγία, ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ γεληθεχζηκα, αθνχ ην δείγκα καο ήηαλ κηθξφ, επθαηξηαθφ θαη επνκέλσο, κε 

αληηπξνζσπεπηηθφ. Αλ ζα κπνξνχζε ε έξεπλα απηή λα ζπκπιεξσζεί απφ πεξαηηέξσ έξεπλεο, 

κε ηπραία δεηγκαηνιεςία θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεξν δείγκα, ηφηε ίζσο, ηα απνηειέζκαηα ζα 

κπνξνχζαλ λα γεληθεπηνχλ.  

Απφ κηα πξψηε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη, πάλησο, πσο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, 

νη εθπαηδεπηηθνί βιέπνπλ ζεηηθά ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εληζρχεηαη απφ ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο, γηαηί φινη ηνπο 

ήηαλ λεαξήο ειηθίαο θαη επνκέλσο, δηέζεηαλ αξθεηή εκπεηξία ζηε ρξήζε Ζ/Τ. Δπίζεο, 

εμίζνπ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είραλ ιάβεη θάπνηνπ είδνπο 

εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ, είηε άηππε (πέληε ζηνπο επηά), είηε κε ηππηθή (δχν ζηνπο επηά) 

είηε ηππηθή (έλαο ζηνπο επηά). Δμάιινπ, φπσο έρεη αλαθεξζεί, ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο: νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηέο ηνπο, 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρή ή φρη ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία (Bullock, 2004; 

Ertemer, 2005; Paraskeva, Bouta & Papagianni, 2008). Σν ζεηηθφ απηφ θιίκα είλαη θνηλφ, ζε 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αλ θαη ην ππφ δηεξεχλεζε δείγκα, δηδάζθεη καζήκαηα 

δηαθνξεηηθήο θχζεο, αιιά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα καζήκαηα απηά αλήθνπλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Χζηφζν, ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ, ζηελ έξεπλα απηή, 
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φπσο θαη ζε παιαηφηεξεο ζρεηηθέο έξεπλεο (Κπλεγφο, 2000; Πνιίηεο θ.ά., 2000; Γηαιακάο & 

Καζηκάηεο, 2001), νη πξνζσπηθέο πξνζπάζεηεο ησλ πεξηζζνηέξσλ λα επηκνξθσζνχλ ή λα 

απηνεπηκνξθσζνχλ ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

επεηδή δελ ζεσξνχλ επαξθείο θαη πιήξεηο ηηο πξνζπάζεηεο επηκφξθσζεο πνπ γίλνληαη θαηά 

θαηξνχο, ψζηε λα πξνιάβνπλ ηηο ηαρχηαηεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο. 

κσο, ην ζεκαληηθφηεξν ζπκπέξαζκα απφ φια, ην νπνίν ζπκπίπηεη κε εθείλν ηεο 

πξφζθαηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Σδηκνγηάλλε, Κφκεο 2004, Van Braak 2004, Γθνχθαο 

2007, Hermans 2008), κε βάζε φζα έρνπκε δεη σο ηψξα, είλαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο, έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε, πέξα απφ ηελ πξνζσπηθή ρξήζε, ελψ ζεσξνχλ φηη ε αμηνπνίεζή ηνπο 

ζηε δηδαζθαιία, επεξεάδεη ηα δηάθνξα ζηηι δηδαζθαιίαο θαη πξνσζείηαη ε καζεηνθεληξηθή 

κέζνδνο δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (πέληε ζηνπο επηά) 

πηζηεχνπλ φηη ε έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δεκηνπξγεί 

επράξηζην καζεζηαθφ θιίκα, ελψ ην κάζεκα εκπινπηίδεηαη (δπν ζηνπο επηά), πξνζειθχνληαο 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, κε πνηθίια αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα (ηξεηο ζηνπο επηά). 

Αξθεηνί (ηέζζεξηο ζηνπο επηά) ζεσξνχλ φηη εληζρχεηαη ε ζπγθέληξσζε θαη ε πξνζνρή ησλ 

καζεηψλ θαη εμαζθαιίδεηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή φισλ, (ηξεηο ζηνπο επηά) κε 

απνηέιεζκα λα επλνείηαη ε κάζεζε (Σδηκνγηάλλε & ηνξέληα, 2007). 

Χζηφζν, ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε είλαη αθφκα πεξηνξηζκέλε. Ζ 

έιιεηςε επαξθνχο θαη νπζηαζηηθήο ελζάξξπλζεο απφ ην ζρνιείν, θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, γεληθφηεξα, πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ επίζεκε πνιηηηθή ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Διιάδαο, δελ ζπκβάιιεη πάληα πξαθηηθά ζε απηφ. Ζ ελζάξξπλζε παξακέλεη πην πνιχ ζηα 

ιφγηα, είλαη πεξηζζφηεξν, δειαδή, ζεσξεηηθή, ζχκθσλα κε πέληε απφ ηνπο επηά εξσηεζέληεο, 

παξά νπζηαζηηθή, κηαο θαη ε ελζάξξπλζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ θαηάιιειε 

ππνζηήξημε, απφ ηελ εγεζία ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ, κε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο (Θενθηιίδεο, 

1994; Μπνπξαληάο 2005). Ζ αλππαξμία, επίζεο, θαηάιιειεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ή θαη 

νπζηαζηηθήο ππνζηήξημεο ησλ ΣΠΔ ζηελ πξάμε, κε βάζε δχν απφ ηνπο επηά ζπκκεηέρνληεο, 

είλαη αθφκα έλαο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο πνπ δελ εληζρχεη ηελ θνπιηνχξα ελζάξξπλζεο ηεο 

ρξήζεο ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία.  

Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, παξφιν πνπ άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη, πσο ε 

ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην θχιιν (Shapka & Ferrari, 2003; 

Σδηκνγηάλλεο & Κφκεο, 2004), απφ ηε ζπγθξηκέλε έξεπλα, δελ πξνθχπηεη ηέηνηα 

δηαθνξνπνίεζε, αλ εμαηξεζεί κηα απάληεζε πνπ δελ έρεη θσδηθνπνηεζεί θαη δηαθαίλεηαη ε 

χπαξμε ζηεξενηχπσλ ζρεηηθά κε ην θχιν.  



 24 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Διιελόγισζζε βηβιηνγξαθία 

 

Αλαζηαζηάδεο, Π., Γθεξηζάθεο, Ν., Μαξηλάηνο, Γ. & Καξβνχλεο, Λ., (2006). Απφςεηο 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή 

πξάμε, ζην Γ. Φχιινο, Β. Γαδηιέιεο (επηκ.), Πξαθηηθά ηνπ 5νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ «Οη 

ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε», Θεζζαινλίθε, 5-8 Οθησβξίνπ 2006, 803-812. 

 

Γθνχθαο, Κ. (2007) ΣΠΔ θαη Φηιφινγνη: ηάζεηο, αληηιήςεηο θαη αλάγθεο, Πξαθηηθά ηνπ 4
νπ

 

Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, χξνο 

εθπαηδεπηηθψλ, (ππφ έθδνζε). 

 

Καζηκάηε, Κ., & Γηαιακάο, Β. (2001). Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκβνιή ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, 114-125.  

 

Κπλεγφο, Π., Καξαγεψξγνο, Γ., Βαβνπξάθε, Α., & Γαβξήιεο, Κ. (2000). Οη απφςεηο ησλ 

θαζεγεηψλ ηνπ «Οδπζζέα» γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. ην Β. 

Κφκεο (επηκ.) Πξαθηηθά 2
νπ

 Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε» (ζ. 593-600), Πάηξα: Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ. 

 

Θενθηιίδεο, Υξ. (1994). Οξζνινγηζηηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ζρνιείνπ. Λεπθσζία: 

Απηνέθδνζε. 

 

Παζηαξδήο, Π. (2004). Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 

Πνιίηεο, Π., Ρνχζνο, Π., Καξακάλεο, Μ., & Σζανχζεο, Γ. (2000). Αμηνιφγεζε ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ΟΓΤΔΑ. ην Β. Κφκεο (επηκ.) 

Πξαθηηθά 2νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε» (ζ. 583-592), Πάηξα: Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ. 

 

αΐηεο, Υξ. (2008b). Ο δηεπζπληήο ζην Γεκνηηθό ρνιείν. Αζήλα: ΤΠ.Δ.Π.Θ - Π.Η. 

 

Σδηκφπνπινο, Ν. & Καξαιήο, Θ. (2005), Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

Νέεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ: Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη απφςεηο ησλ 



 25 

επηκνξθσηψλ ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ, Πξαθηηθά ηνπ 4
νπ

 Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, χξνο. 

 

Σδηκνγηάλλεο, Α. & Κφκεο, Β. (2004) ηάζεηο θαη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, 

Πξαθηηθά 4
νπ

 πλεδξίνπ ΔΣΠΔ, Αζήλα. 

  

Σδηκνγηάλλεο, Α. & ηνξέληα, Α. (2007) Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ 

θαζεγεηψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ γηα ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, Πξαθηηθά 5
νπ

 

Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Γηδαθηηθήο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ 

Δθπαίδεπζε, ηεχρνο Γ΄. 

 

 

Ξελόγισζζε βηβιηνγξαθία 

 

Babaola, O. (2008) Computer Attitude, Ownership and Use as Predictors of Computer 

Literacy of Science Teachers In Nigeria, International Journal of Enviromental & Science 

Education, (inpress) 53-57. 

 

Bullock, D. (2004). Moving from theory to practice: an examination of the factors that 

preservice teachers encounter as they attempt to gain experience teaching with technology 

during field placement experiences. Journal of Technology and Teacher Education, 12(2), 

211-237. 

 

Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for 

technology integration?. Educational Technology Research & Development, 53(4), 25-39. 

 

Hermans, R., Tondeur, J., van Braak, J. & Valcke, M. (2008), The impact of primary school 

teachers‟ educational beliefs on the classroom use of computers, Computers & Education, 51, 

1499-1509. 

 

Paraskeva, F., Bouta, H., & Papagianni, A. (2008). Individual characteristics and computer 

self-efficacy in secondary education teachers to integrate technology in educational practice. 

Computers & Education, 50, 1084-1091. 

 



 26 

Shapka, J. D., & Ferrari, M. (2003). Computer-related attitudes and actions of teacher 

candidates. Computers in Human Behavior, 19(3), 319-334. 

 

Van Braak, J., Tondeur, J. & Valcke, M. (2004) Explaining different types of computer use 

among primary school teachers, European Journal of psychology of Education, 19(4), 407-

422. 

 

Wood, E., Mueller, J., Willoughby, T., Specht, J., & De Young, T. (2005). 

Teachers‟ perceptions: Barriers and supports to using technology in the classroom. 

Education, Communication & Information, 5, 183-206. 



 27 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 

 

1
ε
 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

ΦΤΛΟ: ΑΝΓΡΑ 

ΦΔΤΓΧΝΤΜΟ: GK1 

ΖΛΗΚΗΑ: 36 ΔΣΧΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ 

ΠΑΗΓΗΑ: 1 ΑΓΟΡΗ – 1 ΚΟΡΗΣΗ 

ΜΟΝΗΜΟ ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ: ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΠΔ19 – 20, ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΖΛΗΚΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ ΠΟΤ ΓΗΓΑΚΔΗ: 6 - 12 ΔΣΧΝ 

ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ: 11 (ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ) 

 

Δξεπλήηξηα: Καιεκέξα ζαο. Καηαξράο, ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ, εθ ησλ πξνηέξσλ, 

γηα ην ρξφλν ζαο ζηε ζπλέληεπμε απηή, ν νπνίνο θαηαλνψ φηη είλαη πνιχηηκνο. 

Δξεπλήηξηα: Δίκαη θνηηήηξηα ελφο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε ζπλέληεπμε απηή, 

αθνξά ην κάζεκα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Με ηε ζπκκεηνρή ζαο, ζα ζπληειέζεηε ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ απνηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα 

αμηνπνηνχλ ηνπο Ζ/Τ, αιιά θαη ηα λέα ηερλνινγηθά κέζα ζηελ ηάμε. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ζρεδφλ αλεμεξεχλεην πεδίν, γη‟ απηφ ε ζπλεηζθνξά ζαο ζα είλαη ζεκαληηθή. Οη απφςεηο ζαο, 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ δεζκεχνκαη 

φηη ζα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ζαο. Οπφηε, κπνξείηε λα θαηαζέζεηε ηε γλψκε ζαο ειεχζεξα.  

Δθπαηδεπηηθόο: Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ ζέκα θαη αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ αξκνδηνηήησλ κνπ 

ζηελ εθπαίδεπζε. Δπραξίζηεζή κνπ, λα ζπκκεηάζρσ ζην πξφγξακκα απηφ! 

Δξεπλήηξηα: Υξεζηκνπνηείηε θαζφινπ ππνινγηζηή ή θαη άιια λέα ηερλνινγηθά κέζα ζηελ 

θαζεκεξηλή ζαο δσή, φπσο θνξεηφ ππνινγηζηή, ζαξσηή, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή 

θηι.;  
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Δθπαηδεπηηθόο: Οπσζδήπνηε ζαξσηή, θνξεηφ ππνινγηζηή, θνξεηή κνλάδα κλήκεο θαη 

βηληενπξνβνιέα. 

Δξεπλήηξηα: Έρεηε ππνινγηζηή ζην ζπίηη; 

Δθπαηδεπηηθόο: Φπζηθά! ηηο κέξεο καο, ην ζεσξψ απαξαίηεην κέζν πιεξνθφξεζεο θαη 

ζπλαιιαγήο κε ηνλ έμσ θφζκν. 

Δξεπλήηξηα: Έρεηε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη, ζπλδεδεκέλν κε ζηαζεξή ηειεθσλία. 

Δξεπλήηξηα: Υξεζηκνπνηείηε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν; 

Δθπαηδεπηηθόο: Αλειιηπψο. 

Δξεπλήηξηα: Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνηα παξαδείγκαηα ρξήζεο;  

Δθπαηδεπηηθόο: Βέβαηα! Δπεηδή, φιεο νη ελεκεξψζεηο, ηφζν απφ ηελ Yπεξεζία, φζν θαη απφ 

ζεκαληηθέο ηζηνζειίδεο κε εθπαηδεπηηθφ ή επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν, πνπ είκαη 

εγγεγξακκέλνο, αλαξηψληαη ζην θάθειφ κνπ, έρσ ηε δπλαηφηεηα λα εμεηάδσ ηα εηζεξρφκελα 

πνπ κε αθνξνχλ, εχθνια θαη αλά πάζα ζηηγκή. Έηζη, κπνξψ λα έρσ δηαξθή θαη έγθαηξε 

ελεκέξσζε θαη λα δειψλσ ζπκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα/ζεκηλάξηα ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν. 

Δξεπλήηξηα: Θεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο επαξθή ρξήζηε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη, ζεσξψ φηη είκαη επαξθήο ρξήζηεο, επεηδή κνπ αξέζεη λα 

ελεκεξψλνκαη, ζπλερψο, γηα νπνηαδήπνηε λέα εμέιημε. 

Δξεπλήηξηα: Απφ πνχ κάζαηε ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο Ζ/Τ πνπ ρξεζηκνπνηείηε; Μηιήζηε καο 

γη‟ απηφ.  

Δθπαηδεπηηθόο: Αξρηθά, ζπνχδαζα πιεξνθνξηθή, θαηά ηελ πεξίνδν 1996-2000. Σν 1993 

αγφξαζα ηνλ πξψην Ζ/Τ θαη απφ ην 2003, ππεξεηψ σο εθπαηδεπηηθφο πιεξνθνξηθήο, αξρηθά, 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη χζηεξα, απφ ην 2006 κέρξη ζήκεξα, ζηελ πξσηνβάζκηα, 

ζε πηινηηθφ πξφγξακκα γηα νινήκεξα ζρνιεία. Απφ ην 2008, παξάιιεια, είκαη επηκνξθσηήο 

Β‟ επηπέδνπ ζε ζπλαδέιθνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαζψο θαη εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, φζνλ 

αθνξά ηελ θαηάξηηζή ηνπο ζηε ρξήζε Ζ/Τ. Σέινο, απφ ην 2007, έρσ κεηαπηπρηαθφ ζηηο ΣΠΔ 

ζηελ εθπαίδεπζε. [track1] 

Δξεπλήηξηα: Υξεζηκνπνηείηε Ζ / Τ γηα ηελ εξγαζία ζαο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη, ρξεζηκνπνηψ 

Δξεπλήηξηα: ε πνηεο πεξηπηψζεηο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Πάληα, αθνχ ν Ζ/Τ είλαη, γηα κέλα, εθηφο απφ ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν 

εξγαζίαο θαη ην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο κνπ. πγθεθξηκέλα, φκσο, ηνλ ρξεζηκνπνηψ, 

φηαλ ρξεηάδνκαη άκεζε πιεξνθφξεζε γηα θάπνην ζέκα, πιηθφ γηα ην κάζεκα θαη ρξήζε 

ινγηζκηθψλ ή ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ. 
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Δξεπλήηξηα: Πφζν ζπρλά; Γψζηε καο κεξηθά παξαδείγκαηα. 

Δθπαηδεπηηθόο: ε θαζεκεξηλή βάζε. Καζεκεξηλά, πξνθχπηνπλ αλάγθεο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο πεγέο, ζχληαμεο θαη κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ θαη πηλάθσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο θαη θχιισλ εξγαζίαο. Δπίζεο, ηαθηηθά, εθαξκφδσ 

ινγηζκηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ κνπ ζην νινήκεξν ζρνιείν, φπσο: ην 

MicroWords Pro, γηα ηελ θαιιηέξγεηα βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ ηεο γιψζζαο 

logo, ην Σabletop Jr, φπνπ νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμνηθεησζνχλ κε βάζεηο 

δεδνκέλσλ, κέζα απφ ην παηρλίδη, θαζψο θαη δηάθνξα άιια ινγηζκηθά κε δσγξαθηθή, 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα θηι. γηα ηελ εμάζθεζή ηνπο ζηε ρξήζε ελφο ππνινγηζηή, κε ηε 

βνήζεηα ηεο πνιπκεζηθήο παξνπζίαζεο. 

Δξεπλήηξηα: Αο θνπβεληηάζνπκε γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Ζ / Τ. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα 

ην ζέκα απηφ; 

Δθπαηδεπηηθόο: H ηερλνινγία, ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμειίζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, κε 

απνηέιεζκα ν Ζ/Τ λα είλαη πνιχ ρξήζηκνο θαη αλαγθαίνο ζε βαζηθνχο ηνκείο, φπσο είλαη: νη 

επηζηήκεο, ε ηαηξηθή, ε εθπαίδεπζε, ηα ΜΜΔ, ε δεκφζηα δηνίθεζε, νη ζπγθνηλσλίεο θαη ζε 

δηάθνξα επαγγέικαηα. Δθείλν πνπ ηνλ θάλεη φιν θαη πην απαξαίηεην, πηζηεχσ φηη, είλαη ε 

βαζηθή ηνπ ηδηφηεηα λα επεμεξγάδεηαη ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ, πνιχ γξήγνξα θαη κε 

κεγάιε αθξίβεηα. 

Δξεπλήηξηα: Δθηφο απφ εξγαιείν δνπιεηάο έρεη θη άιιε ρξεζηκφηεηα; 

Δθπαηδεπηηθόο: Δίλαη κέζν ςπραγσγηθφ, επηθνηλσληαθφ θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο, αθνχ 

καο δίλεηαη ε επθαηξία λα αθνχκε κνπζηθή, λα βιέπνπκε ηαηλίεο, ληνθηκαληέξ, εθζέζεηο θηι., 

λα δηαβάδνπκε ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, αιιά θαη λα ζπκκεηέρνπκε ζε 

νκάδεο, λα κνηξαδφκαζηε θνηλά ελδηαθέξνληα ή λα πξνβάιινπκε ηε γλψκεο καο ζηελ 

παγθφζκηα θνηλφηεηα. Δπηπιένλ, πνιιέο παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ, πιένλ, λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ απφζηαζε, κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Mηα ζεηξά απφ ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη εμήο: ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, πνπ εμαζθαιίδεη εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο κε ηξάπεδεο θαη εηθνληθά θαηαζηήκαηα, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, πνπ 

πξνσζεί ζπλαιιαγέο κε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο, ε ηειε-ηαηξηθή κε ηελ νπνία 

γίλεηαη online δηάγλσζε θαη παξνρή ηαηξηθψλ ζπκβνπιψλ, ε ηειε-εξγαζία γηα εξγαζία απφ ην 

ζπίηη κε ρξήζε δηαδηθηχνπ θαη ηέινο, ε ηειε-εθπαίδεπζε, φπνπ παξέρεηαη εθπαίδεπζε κέζα 

απφ ηειεδηαζθέςεηο, ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο θαη ειεθηξνληθά κελχκαηα. 

Δξεπλήηξηα: Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ εξγαζία ζαο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Αλαληίξξεηα. Ο Ζ/Τ απνηειεί, πξψηα απφ φια, γηα κέλα, εξγαιείν άκεζεο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. Μπνξψ λα έρσ πξφζβαζε ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεγέο, λα 
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εμεηάδσ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο, λα αμηνινγψ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ 

παξέρνληαη θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα ηηο επεμεξγάδνκαη. Αθφκα, κπνξψ λα ππνινγίδσ πιήζνο 

δεδνκέλσλ, κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γξαθεκάησλ, ζε ειάρηζην ρξφλν, λα 

θάλσ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, απνζήθεπζε/αλάθηεζε αξρείσλ θαη εθηχπσζε. Δπίζεο, ζεσξψ 

φηη, φηαλ ελζσκαηψλσ ζην κάζεκά κνπ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη παξνπζηάζεηο 

δηαθαλεηψλ, εληζρχεηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ελψ νη καζεηέο ελζνπζηάδνληαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκαδν-ζπλεξγαηηθά πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ΣΠΔ.  

Δξεπλήηξηα: Πφζν εχθνιε ή δχζθνιε ζα ιέγαηε φηη είλαη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Αξθεηά δχζθνιε. 

Δξεπλήηξηα: Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηελ εξγαζηαθή ζαο θαζεκεξηλφηεηα;  

Δθπαηδεπηηθόο: Σερληθά θπξίσο! Οη αξγέο ζπλδέζεηο, ε κηθξή ρσξεηηθφηεηα κλήκεο θαη ε 

παιαηφηεηα ηνπ κνληέινπ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ Ζ/Τ, πνπ θαζηζηά αδχλαηε νπνηαδήπνηε 

αλαβάζκηζε.  

Δξεπλήηξηα: Πηζηεχεηε φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ ζε ππνινγηζηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο 

ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο; 

Δθπαηδεπηηθόο: ρη, είλαη αλεπαξθήο. 

Δξεπλήηξηα: Τπάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε, φηαλ αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα;  

Δθπαηδεπηηθόο: Τπάξρεη, αιιά έρνπλ αλαζέζεη ζε κέλα, ηελ πεξηζζφηεξε δνπιεηά, ιφγσ 

εηδηθφηεηαο (Γειάεη). 

Δξεπλήηξηα: Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ ηάμε, φηαλ γίλεηαη, επεξεάδεη ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο; Σαηξηάδεη θαιχηεξα κε θάπνην ζηηι δηδαζθαιίαο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη, νπσζδήπνηε, επεξεάδεη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο. Θα έιεγα φηη ηαηξηάδεη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, ελψ εληζρχεηαη ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, αλ 

ν εθπαηδεπηηθφο δελ πεξηνξηζηεί κφλν ζηε ρξήζε ελφο Ζ/Τ σο επνπηηθνχ κέζνπ δηδαζθαιίαο, 

αιιά, επηπιένλ, ελζσκαηψζεη δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά πνπ ζπλδπάδνπλ εηθφλα, ήρν, γξαθηθά, κνπζηθή θαη θείκελν, έηζη, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ, ελεξγά, φινη νη καζεηέο. [track2] 

Δξεπλήηξηα: Πνηα είλαη ε «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδεζηε γηα ηε 

ρξήζε ησλ Ζ / Τ; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ζ «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη λα αμηνπνηνχκε ηε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ηάμε θαη λα πξνσζνχκε πξνγξάκκαηα θαη ζπλεξγαζίεο, κέζσ ηηο 

δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο. [track3] 
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Δξεπλήηξηα: Μέζα απφ ην ρψξν εξγαζίαο ζαο, ελεκεξψλεζηε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη. Γηνξγαλψλνληαη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο, κε ζθνπφ ηελ έληαμή ηνπο ζηε δηδαζθαιία. 

Δξεπλήηξηα: Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη πνπ ελψ δέρνληαη θαηάξηηζε ζηνπο ππνινγηζηέο, 

εμαθνινπζνχλ λα κελ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ; 

Δθπαηδεπηηθόο: ηελ πιεηνςεθία ηνπο. 

Δξεπλήηξηα: Γηαηί πηζηεχεηε φηη ζπκβαίλεη απηφ; 

Δθπαηδεπηηθόο: Απιά, γηαηί ε επηκφξθσζε παξακέλεη κφλν ζηα ραξηηά, αλ ν ίδηνο ν 

εθπαηδεπηηθφο δελ επηδηψμεη λα εθαξκφζεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη λα βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπ! Έπεηηα, νη ζπλάδειθνη κε πνιπεηή πξνυπεξεζία δελ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ, 

θαηάιιεια, ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, αμηνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ, επεηδή, ίζσο, 

θνβνχληαη φηη δελ ζα θαηαθέξνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ή 

φηη ζα ράζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο, ιφγσ έιιεηςεο εμνηθείσζεο θαη πξνζσπηθήο 

ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηνπο ππνινγηζηέο. 

Δξεπλήηξηα: Ση πηζηεχεηε ζα βνεζνχζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιχηεξα 

ηνπο ππνινγηζηέο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Αξρηθά, πηζηεχσ, ζα βνεζνχζε ε αιιαγή ζηε ζπληεξεηηθή λννηξνπία θαη 

πίζηε, θπξίσο ζηα αλζξσπηζηηθά καζήκαηα, φηη νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ζηαζνχλ εκπφδην ζηελ 

“απζεληηθή” εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ βηβιίνπ θαη ε θαηάξγεζε ηεο αληίζηαζεο ζε νηηδήπνηε 

θαηλνχξγην. Όζηεξα, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη, ε θαηάξηηζε θαη ζπλερήο εθπαίδεπζή ηνπο 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηέινο, ε επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ ζε ζέκαηα ΣΠΔ. 

Δξεπλήηξηα: Ση πηζηεχεηε ζα έθαλε εζάο λα ηνπο ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξν; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ησλ 

ςεθηαθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε ν καζεηήο λα κελ παξακέλεη απιφο ζεαηήο 

ησλ εληππσζηαθψλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, αιιά λα κπνξεί λα ελεξγεί απηφλνκα, κέζα ζε 

έλα πεξηβάιινλ πεηξακαηηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο. 

Δξεπλήηξηα: Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ είλαη πεξηζζφηεξν αλδξηθή ή γπλαηθεία 

ππφζεζε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Καηά ηε γλψκε κνπ, απηφ δελ ζρεηίδεηαη κε ην θχιν. 

Δξεπλήηξηα: Θεσξείηε φηη είλαη νη άληξεο ή νη γπλαίθεο ζπλάδειθνί ζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο Ζ/Τ; 

Δθπαηδεπηηθόο: Οη άληξεο. 
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Δξεπλήηξηα: Θα ιέγαηε φηη άληξεο θαη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ κε ηελ ίδηα άλεζε ηνπο Ζ/Τ; 

Δθπαηδεπηηθόο: ρη. 

Δξεπλήηξηα: Πψο δηθαηνινγείηε απηή ηε δηαθνξνπνίεζε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Έρσ ηελ εληχπσζε φηη νη άληξεο έρνπλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ, αιιά θαη 

ειεχζεξν ρξφλν, γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Δξεπλήηξηα: Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ζηα ζέκαηα πνπ 

θνπβεληηάζακε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Θα ήζεια λα πξνζζέζσ φηη, παξά ηε ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ καο 

πξνζθέξνπλ νη ππνινγηζηέο ζηε δσή καο, ππάξρνπλ θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, φπσο: ε 

εμάξηεζε απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε, ε παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε ππεξ - 

πιεξνθφξεζε θαη ην ςεθηαθφ ράζκα γηα αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ή επαξθείο 

γλψζεηο ζηηο ΣΠΔ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπκε γηα κηα πνιηηηθή ζηελ εθπαίδεπζε 

πνπ, απφ ηε κηα πιεπξά, ζα εθκεηαιιεχεηαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη, απφ 

ηελ άιιε, ζα αληηζηαζκίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Δξεπλήηξηα: αο επραξηζηψ. Διπίδσ λα κε ζαο θνχξαζα. 

Δθπαηδεπηηθόο: Καη εγψ ζαο επραξηζηψ πνπ κνπ δψζαηε ηελ επθαηξία λα εθζέζσ ηελ άπνςή 

κνπ! 
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2
ε
 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

ΦΤΛΟ: ΓΤΝΑΗΚΑ 

ΦΔΤΓΧΝΤΜΟ: GK2 

ΖΛΗΚΗΑ: 23 ΔΣΧΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΔΛΔΤΘΔΡΖ 

ΠΑΗΓΗΑ: OXI 

ΜΟΝΗΜΟ ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ: ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΠΔ71, ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

ΖΛΗΚΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ ΠΟΤ ΓΗΓΑΚΔΗ: 7 - 12 ΔΣΧΝ 

ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ: 1 (ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ) 

 

Δξεπλεηήο: ην πιαίζην ελφο εξεπλεηηθφ πξνγξάκκαηνο πνπ γίλεηαη σο κέξνο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ, δηεμάγνπκε κηα έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ 

εθείλσλ πνπ απνηξέπνπλ εθπαηδεπηηθνχο απφ ην λα αμηνπνηήζνπλ ππνινγηζηέο θαη άιια λέα 

ηερλνινγηθά κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά θαηλνχξην πεδίν γηα ην 

νπνίν δελ έρνπκε πνιιά ζηνηρεία γη‟ απηφ ε ζπλεηζθνξά ζαο είλαη πξαγκαηηθά πνιχηηκε. 

Δθπαηδεπηηθόο: Ζ ζπλέληεπμε απηή  ζα αμηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπνπδψλ κνπ θαη είλαη αλψλπκε θαη ζα ηεξεζεί πιήξεο ερεκχζεηα γηα ην πεξηερφκελν θαη γηα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πιεξνθνξίεο. Απαληήζηε ειεχζεξα ρσξίο ελδνηαζκνχο γηα ζσζηέο ή 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο Γελ ππάξρεη ζσζηφ ή ιάζνο. Τπάξρεη κφλν ε δηθή ζαο γλψκε θαη 

απηή καο ελδηαθέξεη.  

Δξεπλεηήο: Θα καγλεηνθσλήζνπκε ηε ζπλέληεπμή καο κε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο. Δπραξηζηψ 

πξνθαηαβνιηθά γηα ην ρξφλν πνπ ζα δηαζέζεηε. 

Δξεπλεηήο: Υξεζηκνπνηείηε θαζφινπ ππνινγηζηή ή/ θαη άιια λέα ηερλνινγηθά κέζα ζηελ 

θαζεκεξηλή ζαο δσή φπσο tablet, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή ή θάηη άιιν; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη θαηά θχξην ιφγσ ππνινγηζηή θαη ιηγφηεξν θσηνγξαθηθή. 

Δξεπλεηήο: Έρεηε ππνινγηζηή ζην ζπίηη; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη, έρσ laptop, 

Δθπαηδεπηηθόο: χλδεζε κε δηαδίθηπν;  
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Δθπαηδεπηηθόο: Ναη. 

Δξεπλεηήο: Υξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν;  

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη. 

Δξεπλεηήο: Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνηα παξαδείγκαηα ρξήζεο ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή 

αο πνχκε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη, γηα ελεκέξσζε γηα ηνλ εξγαζηαθφ κνπ ηνκέα, γηα ηελ επηθνηλσλία κνπ 

(facebook, skype) θαη θπζηθά γηα ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο. 

Δξεπλεηήο: Θεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο επαξθή ρξήζηε; 

Δθπαηδεπηηθόο: ρη ηδηαίηεξα. Τζηεξψ ζε βαζηθέο γλψζεηο. 

Δξεπλεηήο: Απφ πνχ κάζαηε ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο Ζ/Τ πνπ ρξεζηκνπνηείηε;  

Δθπαηδεπηηθόο: Απφ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα θαη πξνζσπηθή επαθή. [track1] 

Δξεπλεηήο: Μηιήζηε καο γηα απηφ αο πνχκε πνπ επηκνξθσζήθαηε θαη γηα πφζν θαηξφ θαη αλ 

ήζαζηαλ επραξηζηεκέλε κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζαο παξείραλ.  

Δθπαηδεπηηθόο: Δπξφθεηην γηα 3κελε εθπαίδεπζε απφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο 

Απνθαηάζηαζεο, ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ ην πξφγξακκα θαη ζηελ νπζία ήηαλ ην έλαπζκα 

γηα λα μεθηλήζσ ηελ πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο ππνινγηζηέο. [track1] 

Δξεπλεηήο: Υξεζηκνπνηείηε Ζ/Τ γηα ηελ εξγαζία ζαο;  

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη. 

Δξεπλεηήο: ε πνηεο πεξηπηψζεηο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Υξεζηκνπνηψ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Δξεπλεηήο: Πφζν ζπρλά γίλεηαη απηφ; Μπνξείηε λα καο δψζεηε κεξηθά παξαδείγκαηα, απφ 

ηελ πξφζθαηε δηδαζθαιία ζαο. ήκεξα αο πνχκε. 

Δθπαηδεπηηθόο: ε θαζεκεξηλή βάζε. ήκεξα έθαλα γισζζηθέο αζθήζεηο θαη καζεκαηηθά 

ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζρνιείνπ. 

Δξεπλεηήο: Αο θνπβεληηάζνπκε γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Ζ/Τ. Πνηα είλαη ε γλψκε πνπ έρεηε 

γηα ην ζέκα απηφ; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ννκίδσ φηη πιένλ είλαη θάηη απαξαίηεην ζε φινπ ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο. 

Δξεπλεηήο: Δθηφο απφ εξγαιείν δνπιεηάο, ν Ζ/Τ έρεη θαη άιιε ρξεζηκφηεηα; 

Φπζηθά, θαη ζηελ επηθνηλσλία κνπ θαη ζηελ ελεκέξσζε κνπ θαη ζηελ επηκφξθσζή κνπ. 

Δξεπλεηήο: Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηελ εξγαζία ζαο;  

Αξθεηά φπσο πξνείπα. Δηδηθά πιένλ φπσο έρεη γίλεη ε λέα γεληά πνπ κφλν απηφ ηεο ηξαβάεη 

ην ελδηαθέξνλ. 

Δξεπλεηήο: Πφζν εχθνιε ή δχζθνιε ζα ιέγαηε φηη είλαη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζηε εθπαηδεπηηθή 

πξάμε;  
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Δθπαηδεπηηθόο: Δίλαη αξθεηά εχθνιν γηαηί ππάξρνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. 

Δξεπλεηήο: Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηελ εξγαζηαθή ζαο θαζεκεξηλφηεηα; 

Ζ ειιηπήο πιηθνηερληθή ππνδνκή. Γειαδή ν πεξηνξηζκέλνο ηνπο αξηζκφο ζην ζρνιείν. 

Δξεπλεηήο: Πηζηεχεηε φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ ζε ππνινγηζηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο 

ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο; 

Δθπαηδεπηηθόο: ρη ζε θακία πεξίπησζε φπσο πξνείπα. Μάιηζηα είλαη πνιχ παιηάο 

ηερλνινγίαο θαη ρσξίο ζπληήξεζε.  

Δξεπλεηήο: Τπάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε φηαλ αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα; 

Δθπαηδεπηηθόο: ρη, άκεζα ηνπιάρηζηνλ. 

Δξεπλεηήο: Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ ηάμε, φηαλ γίλεηαη, επεξεάδεη ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο θαη επίζεο αλ ηαηξηάδεη θαιχηεξα κε θάπνηα ζηηι δηδαζθαιίαο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Σελ επεξεάδεη πάξα πνιχ ζεηηθά, θαζψο βνεζάεη ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ 

καζεηή ηελ ψξα πνπ ηνπ θηλεί θαη ην ελδηαθέξνλ. [track2] 

Δξεπλεηήο: Πνηα είλαη ε «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδεζηε γηα ηε 

ρξήζε ησλ Ζ/Τ; 

Δθπαηδεπηηθόο: ινη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ ζηελ ηάμε ηνπο γηα θαηαλφεζε 

νξηζκέλσλ ζεκείσλ γηα παξάδεηγκα πξνβνιή βίληεν ή θσηνγξαθίεο ζην κάζεκα ηεο 

ηζηνξίαο. Χζηφζν ε ζπρλφηεηα είλαη κηθξή. Χο εηδηθφο παηδαγσγφο ε ρξήζε ππνινγηζηή 

γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο θαη ζπκβάιιεη ζηελ επαλάιεςε ηνπ 

καζήκαηνο. [track3] 

Δξεπλεηήο: Μέζα απφ ην ρψξν εξγαζίαο ζαο ελεκεξψλεζηε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε;  

Δθπαηδεπηηθόο: Τπάξρεη ζπλερή ελεκέξσζε κέζσ e-mails αιιά νπζηαζηηθά ρξεηάδεηαη  

πξνζσπηθή ελαζρφιεζε. Γηα παξάδεηγκα ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ή 

πξνγξάκκαηα. 

Δξεπλεηήο: Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη/-εο ζαο πνπ ελψ δέρνληαη θαηάξηηζε ζηνπο ππνινγηζηέο, 

εμαθνινπζνχλ λα κε ηηο ρξεζηκνπνηνχλ;  

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη, αξθεηνί. 

Δξεπλεηήο: Γηαηί; 

Δθπαηδεπηηθόο: Θεσξνχλ φηη δελ έρνπλ επαξθή πξαθηηθή εκπεηξία θαη δε κπνξνχλ λα 

ρεηξηζηνχλ ηνλ ππνινγηζηή. εκαληηθφ είλαη φηη είλαη κεγάιεο ειηθίαο θαη δελ είραλ επαθή κε 

ην αληηθείκελν. 
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Δξεπλεηήο: Ση πηζηεχεηε ζα βνεζνχζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιχηεξα 

ηνπο ππνινγηζηέο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ίζσο ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ ή αθφκα θαη ζπρλέο 

επηκνξθψζεηο γηα απηφ ην ζθνπφ. 

Δξεπλεηήο: Ση πηζηεχεηε ζα έθαλε εζάο λα ηνπο ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξν;  

Δθπαηδεπηηθόο: Απιά ν εμνπιηζκφο θαη ε παξνρή πνηθίισλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ.  

Δξεπλεηήο: Πηζηεχεηε φηη  ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ είλαη πεξηζζφηεξν αλδξηθή ή γπλαηθεία 

ππφζεζε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Πξνζσπηθά ζεσξψ φηη είλαη αλδξηθή γηαηί εμεξεπλνχλ ηα πξνγξάκκαηα θαη 

ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ νη γπλαίθεο. Αλ θαη νμχκσξν νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

γπλαίθεο αιιά είλαη πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθέο ζηε ρξήζε ηνπ. 

Δξεπλεηήο: Θεσξείηε φηη είλαη νη άληξεο ή νη γπλαίθεο ζπλάδειθνί ζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο Ζ/Τ; 

Δθπαηδεπηηθόο: Καηά γεληθή νκνινγία νη άληξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο ζηε 

δηδαζθαιία, ελψ νη γπλαίθεο είλαη επηθπιαθηηθέο θαη θνβνχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηπρφλ 

πξνβιήκαηα.  

Δξεπλεηήο: Θα ιέγαηε φηη άληξεο θαη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ κε ηελ ίδηα άλεζε ηνπο Ζ/Τ;  

Δθπαηδεπηηθόο: Αζθαιψο θη φρη. Οη γπλαίθεο δε ρξεζηκνπνηνχλ κε άλεζε ηνλ Ζ/Τ γη απηφ 

θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

ςπραγσγηθνχο ιφγνπο. 

Δξεπλεηήο: Πψο δηθαηνινγείηε απηή ηε δηαθνξνπνίεζε;  

Δθπαηδεπηηθόο: Οη άληξεο αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ Ζ/Τ θαη δε 

ληψζνπλ θφβν, αλ δε μέξνπλ πψο λα ρεηξηζηνχλ θάπνην πξφγξακκα ή φηη ζα πξνμελήζνπλ 

ίζσο θάπνηα ιεηηνπξγηθή βιάβε. 

Δξεπλεηήο: Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ζηα ζέκαηα πνπ 

θνπβεληηάζακε; 

Δθπαηδεπηηθόο: ρη.  

Δξεπλεηήο: Καιχςαηε επαξθψο ην ζέκα. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ην ρξφλν ζαο!!! 
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3
ε
 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

ΦΤΛΟ: ΑΝΓΡΑ 

ΦΔΤΓΧΝΤΜΟ: GK3 

ΖΛΗΚΗΑ: 29 ΔΣΧΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΑΓΑΜΟ 

ΠΑΗΓΗΑ: ΟΥΗ 

ΜΟΝΗΜΟ ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ: ΑΘΖΝΑ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΠΔ70, ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΖΛΗΚΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ ΠΟΤ ΓΗΓΑΚΔΣΔ: 8 ΔΣΧΝ 

ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ: 4 (ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ) 

 

Δηζαγσγηθό ζεκείσκα 

ην πιαίζην ελφο εξεπλεηηθφ πξνγξάκκαηνο πνπ γίλεηαη σο κέξνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ 

ζπνπδψλ, δηεμάγνπκε κηα έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ 

απνηξέπνπλ εθπαηδεπηηθνχο απφ ην λα αμηνπνηήζνπλ ππνινγηζηέο θαη άιια λέα ηερλνινγηθά 

κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά θαηλνχξην πεδίν γηα ην νπνίν δελ 

έρνπκε πνιιά ζηνηρεία γη‟ απηφ ε ζπλεηζθνξά ζαο είλαη πξαγκαηηθά πνιχηηκε. 

Ζ ζπλέληεπμε απηή ζα αμηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη 

είλαη αλψλπκε θαη ζα ηεξεζεί πιήξεο ερεκχζεηα γηα ην πεξηερφκελν θαη γηα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πιεξνθνξίεο. Απαληήζηε ειεχζεξα ρσξίο ελδνηαζκνχο γηα ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο Γελ ππάξρεη ζσζηφ ή ιάζνο. Τπάξρεη κφλν ε δηθή ζαο γλψκε θαη απηή καο 

ελδηαθέξεη.  

Θα καγλεηνθσλήζνπκε ηε ζπλέληεπμή καο κε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο. Δπραξηζηψ 

πξνθαηαβνιηθά γηα ην ρξφλν πνπ ζα δηαζέζεηε. 

Δξεπλεηήο: Υξεζηκνπνηείηε θαζφινπ ππνινγηζηή ή/ θαη άιια λέα ηερλνινγηθά κέζα ζηελ 

θαζεκεξηλή ζαο δσή (ζαξσηή, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή, θηι ) 

Δθπαηδεπηηθόο: Υξεζηκνπνηψ  θαηά θχξην ιφγν ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη θηλεηφ κε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην internet θαη φπνηε ρξεηαζηεί  ζαξσηή θαη εθηππσηή 

Δξεπλεηήο: Έρεηε ππνινγηζηή ζην ζπίηη; 
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Δθπαηδεπηηθόο: Βέβαηα! Δίλαη απαξαίηεην εξγαιείν ζηηο κέξεο καο. 

Δξεπλεηήο: Έρεηε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη 

Δξεπλεηήο: Υξεζηκνπνηείηε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη θαζεκεξηλά 

Δξεπλεηήο:  Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνηα παξαδείγκαηα ρξήζεο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Δλεκεξψλνκαη άκεζα γηα πηζαλά ζεκηλάξηα πνπ κε ελδηαθέξνπλ θαη 

επηθνηλσλψ κε ζπλαδέιθνπο. 

Δξεπλεηήο: Θεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο επαξθή ρξήζηε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Θα κπνξνχζα λα πσ λαη… 

Δξεπλεηήο: Απφ πνχ κάζαηε ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο Ζ / Τ πνπ ρξεζηκνπνηείηε; Μηιήζηε 

καο γη απηφ. 

Δθπαηδεπηηθόο: Έρσ πηπρίν ECDL, αιιά νη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο κνπ είλαη απνηέιεζκα 

πξνζσπηθήο ελαζρφιεζεο. Άιισζηε  ρσξίο αηνκηθφ ελδηαθέξνλ θαη πξνζπάζεηα δελ 

εμειίζζεζαη πνπζελά. [track1] 

Δξεπλεηήο: Υξεζηκνπνηείηε Ζ / Τ γηα ηελ εξγαζία ζαο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Πνιχ ζπρλά. 

Δξεπλεηήο: ε πνηεο πεξηπηψζεηο; Γψζηε καο κεξηθά παξαδείγκαηα (θάηη πξφζθαην) 

Δθπαηδεπηηθόο: Μέζσ internet δηαξθψο ελεκεξψλνκαη θαη ζπγθεληξψλσ πιηθφ γηα ηηο 

επηκέξνπο δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Δπίζεο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα παξνπζηάδσ 

ζηα παηδηά, κέζσ  πξνηδέθηνξα, εηθφλεο θαη βίληεν ζρεηηθά κε ην κάζεκα γηα ηελ θαιχηεξε 

θαη πην επράξηζηε εθκάζεζε.  

Δξεπλεηήο: Αο θνπβεληηάζνπκε γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Ζ/Τ. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην 

ζέκα απηφ; 

Δθπαηδεπηηθόο: Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο θαηά ηελ δηδαζθαιία, θαζψο ηα παηδηά δέρνληαη 

πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα, πξνζέρνπλ πην πνιχ θαη απνθηνχλ βαζχηεξε γλψζε γηα ην 

εθάζηνηε ζέκα. 

Δξεπλεηήο: Δθηφο απφ εξγαιείν δνπιεηάο έρεη θη άιιε ρξεζηκφηεηα; 

Δθπαηδεπηηθόο: αθέζηαηα! Γελ είλαη ηπραίν πνπ πιένλ ζρεδφλ φια ηα ζπίηηα  έρνπλ απφ 

έλαλ. Ο Ζ/Τ έρεη γίλεη ηαπηφζεκνο κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ελεκέξσζε. Ενχκε ζε κηα 

θνηλσλία πνπ ε ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη φπνηνο δελ αθνινπζεί, 

δπζηπρψο, ηίζεηαη ζην πεξηζψξην.  

 Δξεπλεηήο: Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ εξγαζία ζαο; 
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Δθπαηδεπηηθόο: Δίλαη δεδνκέλν φηη ππάξρνπλ ειιεληθά ζρνιεία ζηα νπνία δελ γίλεηαη θακία 

ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ. Χζηφζν, πηζηεχσ πσο ε χπαξμε ηνπο θάλεη ηελ δηαθνξά.  

Δξεπλεηήο: Πφζν εχθνιε ή δχζθνιε ζα ιέγαηε φηη είλαη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Θα ηε ραξαθηήξηδα πξνβιεκαηηθή 

Δξεπλεηήο: Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηελ εξγαζηαθή ζαο θαζεκεξηλφηεηα; 

Δθπαηδεπηηθόο: Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε ππνινγηζηψλ θαη ε αξγή ζχλδεζε 

ζην internet.  

Δξεπλεηήο: Οπφηε θξίλεηε  φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ ζε ππνινγηζηέο είλαη  κε 

ηθαλνπνηεηηθφο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Αλακθηζβήηεηα. 

Δξεπλεηήο: Τπάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε, φηαλ αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα; 

Δθπαηδεπηηθόο: ρη πάληα. πλήζσο αλαιακβάλνπλ γλψζηεο ζπλάδειθνη.  

Δξεπλεηήο: Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε Ζ / Τ ζηελ ηάμε, φηαλ γίλεηαη, επεξεάδεη ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο; Σαηξηάδεη θαιχηεξα κε θάπνην ζηηι δηδαζθαιίαο; 

Δθπαηδεπηηθόο: ίγνπξα. Σν κάζεκα απνθηά ηελ κνξθή παηρληδηνχ θαη έηζη επηθξαηεί έλα 

επράξηζην θιίκα ζηελ ηάμε. Σα πνηθίια νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή 

ησλ παηδηψλ  κε απνηέιεζκα θαη λα καζαίλνπλ επθνιφηεξα, αιιά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ηεο γλψζεο. Οπφηε ζα έιεγα φηη εληζρχεη ην καζεηνθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. [track2] 

Δξεπλεηήο: Πνηα είλαη ε «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδεζηε γηα ηε 

ρξήζε ησλ Ζ/Τ; 

Δθπαηδεπηηθόο: (θέθηεηαη). Να αμηνπνηνχκε ηα ηερληθά κέζα πνπ δηαζέηνπκε γηα ην 

θαιχηεξν δπλαηφ εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα. [track3] 

Δξεπλεηήο: Μέζα απφ ην ρψξν εξγαζίαο ζαο, ελεκεξψλεζηε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Παξφιν πνπ γίλνληαη θάπνηα ζρεηηθά ζεκηλάξηα ζα έιεγα φηη ε ελεκέξσζε 

είλαη αλεπαξθήο.  

Δξεπλεηήο: Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη πνπ ελψ δέρνληαη θαηάξηηζε ζηνπο ππνινγηζηέο, 

εμαθνινπζνχλ λα κελ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ; 

Δθπαηδεπηηθόο: Αξθεηνί. Οη πην πνιινί επηκνξθψλνληαη ζηνπο ππνινγηζηέο γηαηί ζεσξείηαη 

έλα ζεκαληηθφ εξγαζηαθφ πξνζφλ θαη φρη γηα λα εθζπγρξνλίζνπλ ηηο κεζφδνπο ηνπο. 

Δξεπλεηήο: Ση πηζηεχεηε ζα βνεζνχζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιχηεξα 

ηνπο ππνινγηζηέο; 
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Δθπαηδεπηηθόο: Ζ ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε γηα ηηο λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ε χπαξμε 

βαζηθνχ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ζε φια ηα ζρνιεία. 

Δξεπλεηήο: Ση πηζηεχεηε ζα έθαλε εζάο λα ηνπο ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξν; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ζ αλαβάζκηζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ κνπ γλψζεσλ. 

Δξεπλεηήο: Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ είλαη πεξηζζφηεξν αλδξηθή ή γπλαηθεία 

ππφζεζε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Γελ πηζηεχσ ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο δηάθξηζε. Πξέπεη λα είλαη ππφζεζε θαη 

ησλ δπν θχισλ. 

Δξεπλεηήο: Θεσξείηε φηη είλαη νη άληξεο ή νη γπλαίθεο ζπλάδειθνί ζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο Ζ/Τ; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ννκίδσ πσο έρεη λα θάλεη κε ην άηνκν θαη ην πφζν είλαη απηφ εμνηθεησκέλν 

κε ηελ ηερλνινγία. 

Δξεπλεηήο: αο επραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν θαη ηελ πξνζνρή ζαο!  

Δθπαηδεπηηθόο: Παξαθαιψ. 
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4
ε
 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

ΦΤΛΟ: ΓΤΝΑΗΚΑ 

ΦΔΤΓΧΝΤΜΟ: GK4 

ΖΛΗΚΗΑ: 27 ΔΣΧΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΑΓΑΜΖ 

ΠΑΗΓΗΑ: ΟΥΗ 

ΜΟΝΗΜΟ ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ: ΖΡΑΚΛΔΗΟ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΠΔ70, ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΖΛΗΚΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ ΠΟΤ ΓΗΓΑΚΔΣΔ: 8 ΔΣΧΝ 

ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ: 3 (ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ) 

 

Δξεπλεηήο: Υξεζηκνπνηείηε θαζφινπ ππνινγηζηή ή θαη άιια λέα ηερλνινγηθά κέζα ζηελ 

θαζεκεξηλή ζαο δσή (ζαξσηή, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή, θηι.); Έρεηε ππνινγηζηή ζην ζπίηη; 

χλδεζε κε δηαδίθηπν; Υξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν; Μπνξείηε λα αλαθέξεηε 

θάπνηα παξαδείγκαηα ρξήζεο. 

Δθπαηδεπηηθόο: Υξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ηνλ ζαξσηή θαη ηνλ εθηππσηή φηαλ 

ρξεηαζηεί ζηε δνπιεηά κνπ αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κνπ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηψ ην 

θηλεηφ κνπ γηα λα έρσ πξφζβαζε ζην Internet. πίηη κνπ έρσ ππνινγηζηή κε internet θαη 

ρξεζηκνπνηψ θαη ηα mails γηα επηθνηλσλία κε θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο.  Υξεζηκνπνηψ ηνλ 

ππνινγηζηή θαζεκεξηλά γηα λα βιέπσ ηα λέα θαη λα ελεκεξψλνκαη, γηα λα επηθνηλσλψ κε 

άιινπο αλζξψπνπο είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είηε κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηψ ην internet γηα λα παίξλσ ηδέεο γηα ηε δνπιεηά κνπ. Γηα ηνπο 

ίδηνπο ιφγνπο ρξεζηκνπνηψ θαη ην θηλεηφ κνπ ηειέθσλν. 

Δξεπλεηήο: Θεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο επαξθή ρξήζηε;  

Θεσξψ φηη έρσ ηηο γλψζεηο πνπ ρξεηάδνκαη αιιά ζα κπνξνχζα λα κάζσ πεξηζζφηεξα έηζη 

ψζηε λα θάλσ πην πνιιά πξάγκαηα θαη πην απνηειεζκαηηθά. 

Δξεπλεηήο: Απφ πνχ κάζαηε ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο Ζ/Τ πνπ ρξεζηκνπνηείηε; Μηιήζηε καο 

γηα απηφ (είδνο, δηάξθεηα, «πνηφηεηα», θηι.)  
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Δθπαηδεπηηθόο: Σηο έκαζα είηε κφλε κνπ είηε κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ γλσζηνχ. Πνιιέο απ 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηψ ζηε δνπιεηά κνπ ηηο έκαζα ζην παλεπηζηήκην θαη ελψ γηα παξαπάλσ 

γλψζεηο πνπ ζέισ λα απνθηήζσ, ηηο ςάρλσ κφλε κνπ.Υξεζηκνπνηψ ηηο εθαξκνγέο γξαθείνπ 

θαη ηδηαίηεξα ην Power point. Δπίζεο ηηο ρξεζηκνπνηψ γηα ιφγνπο ςπραγσγίαο θαη 

ελεκεξσηηθνχο (γηα παξάδεηγκα εθαξκνγή γηα ην θαηξφ ή γηα λα αθνχσ κνπζηθή). [track1] 

Δξεπλεηήο: Υξεζηκνπνηείηε Ζ/Τ γηα ηελ εξγαζία ζαο; ε πνηεο πεξηπηψζεηο; Πφζν ζπρλά; 

Γψζηε καο κεξηθά παξαδείγκαηα (θάηη πξφζθαην)  

Δθπαηδεπηηθόο: Υξεζηκνπνηψ αξθεηά ζπρλά ηνλ Ζ/Τ ζηελ εξγαζία κνπ. Δηδηθά ζηηο κηθξέο 

ηάμεηο ηνλ ρξεζηκνπνηψ θαζεκεξηλά δηφηη βνεζάεη ηα παηδηά λα ζπγθεληξψλνληαη ζην βηβιίν 

ην νπνίν πξνβάισ. Δπίζεο είλαη πνιχ ρξήζηκνο ζην λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά δεμηφηεηεο ηφζν 

νπηηθέο φζν θαη αθνπζηηθέο. ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνλ ρξεζηκνπνηψ ηδηαίηεξα ζηα 

καζεκαηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θνκκάηη ηεο γεσκεηξίαο φπνπ ππάξρνπλ πνιιά 

πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία κπνξείο λα επεμεξγαζηείο ζρήκαηα θαη λα ηα δεηο ηξηζδηάζηαηα 

ελψ ηαπηφρξνλα επηηπγράλσ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. Σέηνην πξφγξακκα είλαη ην Geo Gebra. 

Ta applets είλαη πνιχ ρξήζηκα γηα φιεο ηηο ηάμεηο. ηα παηδηά αξέζεη πεξηζζφηεξν θαη είλαη 

πην δηαζθεδαζηηθφ λα κάζνπλ,  γηα παξάδεηγκα ηελ πξνπαίδεηα, κέζα απ απηά. 

Δξεπλεηήο: Αο θνπβεληηάζνπκε γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Ζ/Τ. Πνηα είλαη ε γλψκε πνπ έρεηε 

γηα ην ζέκα απηφ; Δθηφο απφ εξγαιείν δνπιεηάο, ν Ζ/Τ έρεη θαη άιιε ρξεζηκφηεηα; Δίλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηελ εξγαζία ζαο;  

Δθπαηδεπηηθόο: αλ άλζξσπνο είκαη αλνηρηή ζηελ ρξήζε ηνπ θαη δε θνβάκαη. Ίζσο γηα λα 

ληψζσ αθφκα πην άλεηα λα ρξεηαδφκνπλ κηα επηπιένλ επηκφξθσζε. Ηδηαίηεξα κε ηα θαηλνχξηα 

πξνγξάκκαηα. Δίλαη εξγαιείν ζηε δνπιεηά θαη ηνλ ρξεζηκνπνηψ θαη ζηε θαζεκεξηλή δσή. 

Θεσξψ φηη είλαη απαξαίηεηε θαη ε γλψζε θαη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζηε δνπιεηά κνπ. Πσο ζα 

γηλφηαλ λα  κε ηνλ ρξεζηκνπνηψ απ ηε ζηηγκή πνπ ηα παηδηά επηζηξέθνληαο ζπίηη ηνπο 

αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπ. 

Δξεπλεηήο: Πφζν εχθνιε ή δχζθνιε ζα ιέγαηε φηη είλαη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζηε εθπαηδεπηηθή 

πξάμε; Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

ζηελ εξγαζηαθή ζαο θαζεκεξηλφηεηα; Πηζηεχεηε φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ ζε 

ππνινγηζηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο; Τπάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε φηαλ 

αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα; 

Δθπαηδεπηηθόο: Δπηθξαηεί κηα κέηξηα θαηάζηαζε γηα κέλα πνπ γλσξίδσ θάπνηα πξάγκαηα. 

Γηα απηνχο πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ πηζηεχσ φηη είλαη πνιχ δχζθνια. Σν 

βαζηθφηεξν πξφβιεκα είλαη φηη δελ έρνπκε Ζ/Τ γηα φια ηα παηδηά κε απνηέιεζκα λα κελ 

γίλεηαη απνδνηηθά ην κάζεκα ή λα απνθεχγνπκε ηε ρξήζε ηνπ αθνχ δε ππάξρεη έλαο γηα 
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φινπο ηνπο καζεηέο. Δγψ πξνζπαζψ λα δνπιεχσ ζε νκάδεο αιιά δε ιχλεηαη πάληα έηζη ην 

πξφβιεκα αθνχ θάπνηεο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνληαη θαη αηνκηθά. Δπίζεο ππάξρνπλ δηάθνξα 

επίπεδα καζεηψλ φζν αθνξά ηηο γλψζεηο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εχθνιν λα 

ζπκβαδίζνπλ. Απ ηε δηθή κνπ εκπεηξία ππάξρεη ζπλήζσο θάπνηνο άιινο δάζθαινο ζπλήζσο 

κε αληίζηνηρε εηδηθφηεηα πνπ βνεζνχζε. 

Δξεπλεηήο: Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ ηάμε, φηαλ γίλεηαη, επεξεάδεη ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο/ηαηξηάδεη θαιχηεξα κε θάπνηα ζηηι δηδαζθαιίαο; 

Δθπαηδεπηηθφο: Πηζηεχσ φηη ζε φια ηα καζήκαηα κπνξεί λα βνεζήζεη. Μπνξψ θάλσ ηελ 

δηδαζθαιεία πην άκεζε ελψ ηαπηφρξνλα λα κεηψζσ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ην κάζεκα. 

Σαπηφρξνλα δηεγείξσ πην εχθνια ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Πηζηεχσ φηη βνεζάεη θαη ζην 

νπηηθφ θαη ζην αθνπζηηθφ ζηπι κάζεζεο. Αθφκα πην απνδνηηθή δηδαζθαιία επηηπγράλεηαη 

φηαλ φια απηά ζπλδπάδνληαη κε νκαδνζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο. [track2] 

Δξεπλεηήο: Πνηα είλαη ε «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδεζηε γηα ηε 

ρξήζε ησλ Ζ/Τ; 

Δθπαηδεπηηθόο: Δίλαη ζηε πξνζσπηθή επηινγή ηνπ θάζε δαζθάινπ αλ ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη 

ζηε δηδαζθαιία. Λφγσ έιιεηςεο πφξσλ ππάξρεη βέβαηα θαη ε πνιηηηθή ηνπ «φπνηνο 

πξνιάβεη». [track3] 

Δξεπλεηήο: Μέζα απφ ην ρψξν εξγαζίαο ζαο ελεκεξψλεζηε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε;  

Δθπαηδεπηηθόο: Γελ ππάξρεη ελεκέξσζε θαη πηζηεχσ φηη έρσ κείλεη πίζσ ζην θνκκάηη απηφ. 

Γίλνληαη θάπνηα ζεκηλάξηα αιιά ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε θαη πνηφηεηα. 

Δξεπλεηήο: Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη/ εο ζαο πνπ ελψ δέρνληαη θαηάξηηζε ζηνπο ππνινγηζηέο, 

εμαθνινπζνχλ λα κε ηηο ρξεζηκνπνηνχλ; Γηαηί; Ση πηζηεχεηε ζα βνεζνχζε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζαο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιχηεξα ηνπο ππνινγηζηέο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Φπζηθά θαη ππάξρνπλ, θπξίσο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Πηζηεχσ φηη ζπκβαίλεη 

γηαηί είλαη θάηη θαηλνχξην γη‟ απηνχο θαη έρνπλ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο. Φνβνχληαη κε 

θάλνπλ θάηη ιάζνο θαη ηδηαίηεξα φηαλ έρνπλ απέλαληη ηνπο καζεηέο πνπ γλσξίδνπλ ην 

αληηθείκελν θαιά. 

Δξεπλεηήο: Ση πηζηεχεηε ζα έθαλε εζάο λα ηνπο ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξν;  

Δθπαηδεπηηθόο: Αλ είρα θαιχηεξε εθπαίδεπζε ζα αλέβαδα ηελ απηνπεπνίζεζε  κνπ. Δπίζεο 

πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη βιέπσ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο νπφηε φζν πεξηζζφηεξν ην 

βιέπσ απηφ ηφζν πεξηζζφηεξν ζα ηνπο ρξεζηκνπνηψ. 

Δξεπλεηήο: Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ είλαη πεξηζζφηεξν αλδξηθή ή γπλαηθεία 

ππφζεζε; Θεσξείηε φηη είλαη νη άληξεο ή νη γπλαίθεο ζπλάδειθνί ζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
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πεξηζζφηεξν ηνπο Ζ/Τ; Θα ιέγαηε φηη άληξεο θαη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ κε ηελ ίδηα άλεζε 

ηνπο Ζ/Τ; Πψο δηθαηνινγείηε απηή ηε δηαθνξνπνίεζε;  

Δθπαηδεπηηθόο: Πηζηεχσ φηη δελ έρεη ζεκαζία ην θχιν. Γελ έρσ παξαηεξήζεη θάπνηα 

δηαθνξά, ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην.  
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5
ε
 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

ΦΤΛΟ: ΓΤΝΑΗΚΑ 

ΦΔΤΓΧΝΤΜΟ: GK5 

ΖΛΗΚΗΑ: 29 ΔΣΧΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΑΓΑΜΖ 

ΠΑΗΓΗΑ: ΟΥΗ 

ΜΟΝΗΜΟ ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ: ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΠΔ 70, ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΖΛΗΚΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ ΠΟΤ ΓΗΓΑΚΔΣΔ: 6 – 7 ΔΣΧΝ 

ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ: 8 (ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ) 

 

Δξεπλεηήο: Υξεζηκνπνηείηε θαζφινπ ππνινγηζηή ή/θαη άιια λέα ηερλνινγηθά κέζα φπσο γηα 

παξάδεηγκα θσηνγξαθηθή ή tablet ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή; 

Δθπαηδεπηηθόο: Υξεζηκνπνηψ θπξίσο ππνινγηζηή θαζεκεξηλά θαη πην ζπάληα θσηνγξαθηθή. 

Tablet δελ έρσ. 

Δξεπλεηήο: Έρεηε ππνινγηζηή ζην ζπίηη; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη. 

Δξεπλεηήο: Έρεηε ζχλδεζε κε δηαδίθηπν; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη. 

 Δξεπλεηήο: Υξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη. 

Δξεπλεηήο: Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνηα παξαδείγκαηα ρξήζεο…  

Δθπαηδεπηηθόο: Αληαιιάζσ mail κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ιακβάλσ mail απφ ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Δξεπλεηήο: Θεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο επαξθή ρξήζηε;  

Δθπαηδεπηηθόο: (θέθηεηαη) Ναη. Ξέξσ απηά πνπ κνπ είλαη απαξαίηεηα. 

Δξεπλεηήο: Γελ δεηάηε, δειαδή, ζπρλά ζπκβνπιέο απφ άιινπο; 

Δθπαηδεπηηθόο: ρη.  

Δξεπλεηήο: Απφ πνχ κάζαηε ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο Ζ/Τ πνπ ρξεζηκνπνηείηε;  
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Δθπαηδεπηηθόο: Απφ ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη απφ ην παλεπηζηήκην. [track1] 

Δξεπλεηήο:  Μηιήζηε καο γηα απηφ..Ση είδνπο γλψζεηο πήξαηε; Πφζν θξάηεζαλ ηα 

καζήκαηα;  

Δθπαηδεπηηθόο: Σηο βαζηθέο γλψζεο ρξήζεο Ζ/Τ word, excel, power point, internet, mail ηηο 

απέθηεζα απφ ην θξνληηζηήξην ζε 6 κήλεο. ην παλεπηζηήκην θάλακε ζε ζεκηλάξην εθαξκνγή 

γηα  παξνπζίαζε εξγαζίαο κε πξνβνιή εηθφλαο θαη ήρνπ. [track1] 

Δξεπλεηήο: Υξεζηκνπνηείηε Ζ/Τ γηα ηελ εξγαζία ζαο;  

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη. 

Δξεπλεηήο: ε πνηεο πεξηπηψζεηο;  

Δθπαηδεπηηθόο: ηελ ηάμε ζπλδέσ Ζ/Τ κε πξνηδέθηνξα γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο 

θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ βάδσ ζηνπο καζεηέο, πξνβάισ δηάθνξεο εηθφλεο θαη βίληεν ζρεηηθέο 

κε ην κάζεκα θαη ζην ζπίηη ςάρλσ εξγαζίεο ζην ίληεξλεη γηα ηελ επφκελε κέξα. 

Δξεπλεηήο: Πφζν ζπρλά; Γψζηε καο κεξηθά παξαδείγκαηα. Κάηη πξφζθαην αο πνχκε. 

Δθπαηδεπηηθόο: ην ζρνιείν ρξεζηκνπνηψ θάζε κέξα ππνινγηζηή. Γηα παξάδεηγκα ζήκεξα 

ιχζακε ηηο αζθήζεηο απφ ην ην ηεηξάδην εξγαζηψλ ηεο γιψζζαο θαη ησλ καζεκαηηθψλ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ πξνηδέθηνξα. 

Δξεπλεηήο: Αο θνπβεληηάζνπκε γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Ζ/Τ. Πνηα είλαη ε γλψκε πνπ έρεηε 

γηα ην ζέκα απηφ; 

Δθπαηδεπηηθόο: Μνπ είλαη πάξα πνιχ ρξήζηκνο θαζεκεξηλά ζην κάζεκα θαζψο εμνηθνλνκψ 

ρξφλν γηα πην νπζηαζηηθφ κάζεκα. 

Δξεπλεηήο: Δθηφο απφ εξγαιείν δνπιεηάο, ν Ζ/Τ έρεη θαη άιιε ρξεζηκφηεηα; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη. Δλεκεξψλνκαη γηα ηα λέα ησλ θίισλ κνπ ζην facebook θαη γηα ηελ 

επηθαηξφηεηα. Κπξίσο ηληεξλέη δειαδή. 

Δξεπλεηήο: Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηελ εξγαζία ζαο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη πάξα πνιχ γηαηί φιεο ηηο εξγαζίεο ηηο γξάθσ ειεθηξνληθά θαη 

ελεκεξψλνκαη γηα λέεο εξγαζίεο θαη βνεζήκαηα. 

Δξεπλεηήο: Πφζν εχθνιε ή δχζθνιε ζα ιέγαηε φηη είλαη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζηε εθπαηδεπηηθή 

πξάμε;  

Δθπαηδεπηηθόο: (Παχζε) Αλ ην ζρνιείν είλαη εμνπιηζκέλν ζσζηά, κε γξήγνξν ηληεξλέη θαη 

θαινχο ππνινγηζηέο είλαη αξθεηά εχθνιε θαη βνιηθή. 

Δξεπλεηήο: Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηελ εξγαζηαθή ζαο θαζεκεξηλφηεηα; 

Δθπαηδεπηηθόο: Γελ έρσ θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα, πέξα απφ ην φηη θάπνηεο θνξέο θφβεηαη 

ην ηληεξλέη ιφγσ ηεο ππεξθφξησζεο ηνπ δηθηχνπ. 
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Δξεπλεηήο: Πηζηεχεηε φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ ζε ππνινγηζηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο 

ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη πάξα πνιχ γηαηί θάζε ηάμε έρεη ην δηθφ ηεο ζηαζεξφ ππνινγηζηή καδί κε 

πξνηδέθηνξα θαη ζχλδεζε ζην ηληεξλέη.  

Δξεπλεηήο: Τπάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε φηαλ αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα; 

Δθπαηδεπηηθόο: Αλ είλαη απιφ πξφβιεκά ηνπο θηηάρλεη ν δάζθαινο πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ δηαθνξεηηθά ηνπο πεγαίλνπκε έμσ ζε ηδηψηε. 

Δξεπλεηήο: Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ ηάμε, φηαλ γίλεηαη, επεξεάδεη ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο ή θαιχηεξα ηαηξηάδεη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηηι δηδαζθαιίαο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Θα έιεγα φηη ηαηξηάδεη ζηε καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία γηαηί ηξαβάεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη επηθξαηεί εζπρία ζηε ηάμε. Απφιπηε βαζηθά! [track2] 

Δξεπλεηήο: Πνηα είλαη ε «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδεζηε γηα ηε 

ρξήζε ησλ Ζ/Τ; 

Δθπαηδεπηηθόο: Βαζηθά ην ζρνιείν έρεη ραξαθηεξηζηεί ςεθηαθφ. Πξσηαξρηθή ζέιεζε ηνπ 

δηεπζπληή είλαη λα εμνπιίζεη φιεο ηηο ηάμεηο κε Ζ/Τ, ίληεξλεη θαη πξνηδέθηνξα. [track3] 

Δξεπλεηήο: Έρνπλ φιεο νη ηάμεηο δειαδή θαη ηα ηξία κέζα πνπ αλαθέξαηε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη! (απαληάεη κε ελζνπζηαζκφ) 

Δξεπλεηήο: Μέζα απφ ην ρψξν εξγαζίαο ζαο ελεκεξψλεζηε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε;  

Δθπαηδεπηηθόο: ρη απφιπηα γηαηί ην ζρνιείν είλαη κεγάιν θαη δελ ππάξρεη έγθαηξε 

ελεκέξσζε γηα ηπρφλ ζεκηλάξηα πνπ γίλνληαη. 

Δξεπλεηήο: Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη/ εο ζαο πνπ ελψ δέρνληαη θαηάξηηζε ζηνπο ππνινγηζηέο, 

εμαθνινπζνχλ λα κε ηηο ρξεζηκνπνηνχλ;  

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη. 

Δξεπλεηήο: Γηαηί; 

Δθπαηδεπηηθόο: Γηαηί δελ έρνπλ ζπλεζίζεη ηε ρξήζε ηνπο. 

Δξεπλεηήο: Ση ειηθίαο ζπλήζσο είλαη απηέο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Οη πεξηζζφηεξεο είλαη κεγάιεο ειηθίαο θαη επηκέλνπλ ζην παξαδνζηαθφ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο. 

Δξεπλεηήο: Ση πηζηεχεηε ζα βνεζνχζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιχηεξα 

ηνπο ππνινγηζηέο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ίζσο ε θαιχηεξε ελεκέξσζε ή θαη  λα δνχλε ζηελ πξάμε πψο γίλεηαη έλα 

κάζεκα κε ηε ρξήζε Ζ/Τ. 
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Δξεπλεηήο: Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ είλαη πεξηζζφηεξν αλδξηθή ή γπλαηθεία 

ππφζεζε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ννκίδσ δελ έρεη λα θάλεη κε ην θχιν. Οπδέηεξε. 

Δξεπλεηήο: Θεσξείηε φηη είλαη νη άληξεο ή νη γπλαίθεο ζπλάδειθνί ζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο Ζ/Τ;  

Δθπαηδεπηηθόο: Οη γπλαίθεο θπζηθά! 

Δξεπλεηήο: Θα ιέγαηε φηη άληξεο θαη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ κε ηελ ίδηα άλεζε ηνπο Ζ/Τ;  

Δθπαηδεπηηθόο: ην ζρνιείν κνπ ζα έιεγα νη γπλαίθεο αιιά γεληθά μέξσ νη άληξεο. 

Δξεπλεηήο: Πψο δηθαηνινγείηε απηή ηε δηαθνξνπνίεζε;  

Δθπαηδεπηηθόο: Οη γπλαίθεο είλαη πην ελζνπζηαζκέλεο κε ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη. 

Δξεπλεηήο: Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα ζρνιηάζεηε ζηα ζέκαηα 

πνπ θνπβεληηάζακε; 

Δθπαηδεπηηθόο: ρη, απιά ζα ήζεια λα ζρνιηάζσ φηη ην ζρνιείν πνπ είκαη θέηνο δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ησλ ζρνιείσλ ηεο Διιάδαο ζε πνιιά δελ ππάξρεη νχηε 

αίζνπζα ππνινγηζηψλ. 

Δξεπλεηήο: Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηνλ ρξφλν ζαο! 

Δθπαηδεπηηθόο: Παξαθαιψ, γεηα ζαο! 
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6
ε
 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

ΦΤΛΟ: ΓΤΝΑΗΚΑ 

ΦΔΤΓΧΝΤΜΟ: GK6 

ΖΛΗΚΗΑ: 27 ΔΣΧΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΑΓΑΜΖ 

ΠΑΗΓΗΑ: ΟΥΗ 

ΜΟΝΗΜΟ ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ: ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΠΔ 70, ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΖΛΗΚΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ ΠΟΤ ΓΗΓΑΚΔΣΔ: 7 ΔΣΧΝ 

ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ: 6 (ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ) 

 

Δηζαγσγηθό ζεκείσκα: 

ην πιαίζην ελφο εξεπλεηηθφ πξνγξάκκαηνο πνπ γίλεηαη σο κέξνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ 

ζπνπδψλ, δηεμάγνπκε κηα έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ 

απνηξέπνπλ εθπαηδεπηηθνχο απφ ην λα αμηνπνηήζνπλ ππνινγηζηέο θαη άιια λέα ηερλνινγηθά 

κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά θαηλνχξην πεδίν γηα ην νπνίν δελ 

έρνπκε πνιιά ζηνηρεία γη‟ απηφ ε ζπλεηζθνξά ζαο είλαη πξαγκαηηθά πνιχηηκε. 

Ζ ζπλέληεπμε απηή ζα αμηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη 

είλαη αλψλπκε θαη ζα ηεξεζεί πιήξεο ερεκχζεηα γηα ην πεξηερφκελν θαη γηα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πιεξνθνξίεο. Απαληήζηε ειεχζεξα ρσξίο ελδνηαζκνχο γηα ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο Γελ ππάξρεη ζσζηφ ή ιάζνο. Τπάξρεη κφλν ε δηθή ζαο γλψκε θαη απηή καο 

ελδηαθέξεη.  

Θα καγλεηνθσλήζνπκε ηε ζπλέληεπμή καο κε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο. Δπραξηζηψ 

πξνθαηαβνιηθά γηα ην ρξφλν πνπ ζα δηαζέζεηε. 

Δξεπλήηξηα: Υξεζηκνπνηείηε θαζφινπ ππνινγηζηή ή/ θαη άιια λέα ηερλνινγηθά κέζα ζηελ 

θαζεκεξηλή ζαο δσή (ζαξσηή, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή, θηι.);  

Δθπαηδεπηηθόο: Υξεζηκνπνηψ. Κηλεηφ, Tablet, Laptop, εθηππσηή, ζαξσηή , εληάμεη έρσ θαη 

απφ απηφ θαη ην ρξεζηκνπνηψ θακηά θνξά. Σα πάληα. 

Δξεπλήηξηα: Έρεηε ππνινγηζηή ζην ζπίηη;  
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Δθπαηδεπηηθόο: Ναη.  

Δξεπλήηξηα: χλδεζε κε δηαδίθηπν; 

Δθπαηδεπηηθόο: Φπζηθά. 

Δξεπλήηξηα: Υξεζηκνπνηείηε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη  

Δξεπλήηξηα: Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνηα παξαδείγκαηα ρξήζεο;  

Δθπαηδεπηηθόο: Καηαξρήλ, έρσ blog, νπφηε αλεβάδσ αξθεηέο αλαξηήζεηο εθεί. Γηα λα 

αλεβάζσ απηέο ηηο αλαξηήζεηο αλαγθαζηηθά ρξεζηκνπνηψ θαη πξνγξάκκαηα γξαθηζηηθά, γηα 

λα θηηάρλσ εηθφλεο. Υξεζηκνπνηψ ην Word, ην Power Point, ην Movie Maker κε ην νπνίν 

θηηάρλσ video γηα ην Youtube. Κάλσ ηα πάληα, είκαη πνιχ κέζα ζε απηά. Σψξα ηειεπηαία, 

δειαδή έρσ εηζαρζεί ζ‟ απηά, εδψ θαη 3-4 κήλεο είκαη blogger. Καη ζηε δνπιεία κνπ φκσο ηα 

ρξεζηκνπνηψ, θηηάρλσ θπιιάδηα γηα ηα παηδηά, θάπνηεο παξνπζηάζεηο, αιιά ζπλήζσο ηηο 

βξίζθσ έηνηκεο απφ εθπαηδεπηηθά sites, facebook πνιχ θαη e-mails ζπλέρεηα θπξίσο γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο.  

Δξεπλήηξηα: Άξα Θεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο επαξθή ρξήζηε;  

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη, κε ζεσξψ γηαηί απφ κφλε κνπ έρσ αζρνιεζεί, δελ έρσ θάπνην πηπρίν.  

Δξεπλήηξηα: Απφ πνχ κάζαηε ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο Ζ/Τ πνπ ρξεζηκνπνηείηε; Μηιήζηε 

καο γηα απηφ (είδνο, δηάξθεηα, «πνηφηεηα», θηι.)  

Δθπαηδεπηηθόο: Απφ ηφηε πνπ ήκνπλα κηθξή, ζην δεκνηηθφ, είρακε ππνινγηζηή θαη ην είρακε 

γηα παηρλίδη θαη έηζη έκαζα πάξα πνιιά πξάγκαηα απφ κφλε κνπ. ην κεηαπηπρηαθφ πνπ 

έθαλα ,ρξεζηκνπνηνχζα  θαη έθαλα δηάθνξα κε απνηέιεζκα λα κάζσ αξθεηά. Σψξα, πάιη γηα 

λα θάλσ ην blog παξαθνινχζεζα έλα ζεκηλάξην ζηε εβίιιε, πέξπζη ην Φεβξνπάξην , φπνπ 

ην ζέκα ήηαλ «εθπαίδεπζε ελειίθσλ κέζα απφ λέεο ηερλνινγίεο». Απφ φια πνπ καο δίδαμαλ, 

εγψ θξάηεζα ην «πψο  θηηάρλσ έλα blog», ην νπνίν θαη πινπνίεζα θαη επεηδή παξάιιεια 

εμέδσζα ην βηβιίν κνπ, πνπ είλαη κε ηξαγνχδηα  ζέινληαο λα ηα αλεβάζσ ζην youtube, έκαζα 

λα θηηάρλσ βίληεν κφλε κνπ. Γελ έρσ πάεη θάπνπ αιινχ, αιιά ζέισ λα θάλσ ηελ 

επηκφξθσζε Β επηπέδνπ. Πξνυπνζέηεη βέβαηα λα έρσ θάλεη ηελ Α, γηα ηελ νπνία φκσο νη 

ζέζεηο εμαληινχληαη ακέζσο θαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα πξνζπαζψ θαη δελ ηα θαηαθέξλσ λα 

βξσ ζέζε. Διπίδσ, ινηπφλ θάπνηα ζηηγκή λα πάξσ απηή ηε πηζηνπνίεζε. [track1] 

Δξεπλήηξηα: κσο απιά είλαη κφλν ε πηζηνπνίεζε γηαηί κε ηε ρξήζε πνπ θάλεηε, ε 

ηερλνινγία είλαη ήδε κέζα ζηε δσή ζαο.  

Δθπαηδεπηηθόο: ίγνπξα, λαη. 

Δξεπλήηξηα: Υξεζηκνπνηείηε Ζ/Τ γηα ηελ εξγαζία ζαο;  
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Δθπαηδεπηηθόο: Ναη, ηψξα είκαη ζε ζρνιείν επξσπατθήο παηδείαο, φπνπ εθεί έρνπκε πνιιά 

κέζα, νπφηε ρξεζηκνπνηψ ζπλέρεηα.  

Δξεπλήηξηα: ε πνηεο πεξηπηψζεηο;  

Δθπαηδεπηηθόο: Έρσ ζηε ηάμε κνπ laptop, δηαδξαζηηθφ πίλαθα, έρσ φηη ζέισ απφ 

ειεθηξνληθά κέζα. 

Δξεπλήηξηα: Πφζν ζπρλά;  

Δθπαηδεπηηθόο: Κάζε κέξα.  

Δξεπλήηξηα: Γψζηε καο κεξηθά παξαδείγκαηα (θάηη πξφζθαην)  

Δθπαηδεπηηθόο: Έρσ θαηεβάζεη φια ηα βηβιία, ηα έρσ ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη αληί λα 

πεξηγξάθσ ζηα παηδηά ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηνπο δείρλσ θαηεπζείαλ, ηνπο ππνγξακκίδσ 

φηη ζέισ, ηνπο δίλσ ιίγν ρξφλν θαη κεηά ιχλνπκε ηηο αζθήζεηο φινη καδί εθεί, νπφηε βιέπνπλ 

θαηεπζείαλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ. Έρνπκε θαη internet ζε θάζε ηάμε. Απηά ηψξα πνπ είκαη ζην 

επξσπατθφ ζρνιείν. Πην παιηά δελ είρα ηίπνηα, θαζφινπ. [track2] 

Δξεπλήηξηα: Αο θνπβεληηάζνπκε γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Ζ/Τ. Πνηα είλαη ε γλψκε πνπ έρεηε 

γηα ην ζέκα απηφ; 

Δθπαηδεπηηθόο: Δίλαη πάξα πνιχ  ρξήζηκν, γηα λα γξάθεηο θείκελα, γηα λα θάλεηο θάπνηα 

παξαπάλσ πξάγκαηα απ‟ φηη θάλεηο κε ην θηλεηφ, δηφηη γηα λα κπεηο ζην facebook, λα δεηο ηα 

e-mails ζνπ κπνξείο θαη απφ απηφ, αιιά γηα λα θηηάμεηο εηθφλεο, λα θηηάμεηο θχιια εξγαζίαο 

ν ππνινγηζηήο είλαη απαξαίηεηνο. 

Δξεπλήηξηα: Δθηφο απφ εξγαιείν δνπιεηάο, ν Ζ/Τ έρεη θαη άιιε ρξεζηκφηεηα; 

 Δθπαηδεπηηθόο: Δθηφο απ‟ ηε δνπιεηά δε λνκίδσ φηη ρξεζηκεχεη ζε θάηη, δηφηη κπνξείο λα ηα 

θάλεηο απ‟ ην θηλεηφ πιένλ πνπ έρεη ίληεξλεη. 

Δξεπλήηξηα: Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηελ εξγαζία ζαο;  

Δθπαηδεπηηθόο: Αλ δε δίλεηο θσηνηππίεο , κπνξείο λα δνπιεχεηο θαη ρσξίο ππνινγηζηή. Αο 

πνχκε, πην παιηά, φηαλ δνχιεςα γηα πξψηε θνξά ην 2008, έθνβα κε ςαιίδη. Έπαηξλα δειαδή 

ηα βνεζήκαηα, ηα έβγαδα θσηνηππία, έθνβα κε ςαιίδη φζεο αζθήζεηο κνπ ηαίξηαδαλ θαη 

έπεηηα έθαλα θνιάδ ζε κηα Α4 θαη ηηο έβγαδα. Γε ρξεζηκνπνηνχζα θαζφινπ ππνινγηζηή ηφηε. 

Δξεπλήηξηα: Μάιηζηα. Πφζν εχθνιε ή δχζθνιε ζα ιέγαηε φηη είλαη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζηε 

εθπαηδεπηηθή πξάμε; Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηελ εξγαζηαθή ζαο θαζεκεξηλφηεηα; 

Δθπαηδεπηηθόο: ‟ έλα ζρνιείν κε πνιιά άηνκα, ην πξφβιεκα είλαη φηη δεκηνπξγείηαη νπξά 

ζηνλ ππνινγηζηή γηα λα εθηππψζνπκε, ή δελ ππάξρεη πνιχ κειάλη νπφηε απηφ καο δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα. Άιια πξνβιήκαηα είλαη, φηη κπνξεί εγψ λα έρσ θαλνλίζεη απηή ηελ ψξα λα 

θάλσ θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη ην internet λα έρεη πέζεη, ψζηε λα  κνπ ραιάεη φιν ην κάζεκα. 
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Γηαθνξεηηθά, πξέπεη λα έρσ ζθεθηεί λα ην θαηεβάζσ, αιιά θαη απηφ είλαη αξθεηά ρξνλνβφξν. 

Μνπ ραιάεη ηελ νξγάλσζε κνπ θαη ηα παηδηά κέλνπλ λα κελ έρνπλ ηη λα θάλνπλ. Παξφια 

απηά, ζεσξψ φηη δίλεη πην πνιιέο επθνιίεο απ ΄ φηη δπζθνιίεο. 

Δξεπλήηξηα: Άξα ζεσξείηε φηη είλαη πην πνιιά ηα ζεηηθά. Σψξα, πηζηεχεηε φηη ν εμνπιηζκφο 

ηνπ ζρνιείνπ ζε ππνινγηζηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Έρνπκε έλα ζέκα κε ηνπο εθηππσηέο, δειαδή ππάξρνπλ δπν ππνινγηζηέο 

πνπ ζπλδένληαη κε εθηππσηή, νπφηε εηδηθά θάπνηεο κέξεο πνπ είλαη αξθεηά πηεζκέλεο  

ππάξρεη θαζπζηέξεζε κεηαμχ καο. Γη απηφ φκσο ηέζεθε ζέκα θαη δεηήζακε έμηξα εθηππσηέο. 

Δπίζεο, έγρξσκα κειάληα πνπ ζε άιια ζρνιεία δελ ππάξρνπλ θαλ, ζε καο ρξεζηκνπνηνχληαη 

κε πνιχ νηθνλνκία, βέβαηα ,γηαηί είλαη αθξηβά 

Δξεπλήηξηα: Τπάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε φηαλ αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα; 

Δθπαηδεπηηθόο: Δγψ δελ είκαη ζε έλα ζρνιείν πνπ αληηπξνζσπεχεη θάηη ξεαιηζηηθφ, γηαηί 

έρνπκε θαη πην πνιιά θνλδχιηα γη‟ απηφ ήδε έρνπκε αγνξάζεη αξθεηά πξάγκαηα, έρνπκε 

ηερληθφ πνπ έξρεηαη φπνηε ζέινπκε. Αθφκα φκσο, θαη φηαλ ήκνπλα ζε έλα πνιχ 

απνκαθξπζκέλν, κνλνζέζην ζρνιείν ζ‟ έλα ρσξηφ  εξρφηαλ έλαο ηερληθφο ν νπνίνο ήηαλ απφ 

ηνλ νξγαληζκφ ππνζηήξημεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Πιεξσλφηαλ ηα κεηαθνξηθά ηνπ γηα 

λα έξζεη, εκείο δελ είρακε ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη πξνζπκνπνηνχηαλ λα καο δείμεη πξάγκαηα 

θαη λα καο θηηάμεη ηνπο ππνινγηζηέο. Δπίζεο, πάιη ζε αλάινγν ζρνιείν, φηαλ καο ηειείσλαλ 

ηα κειάληα ηνπ εθηππσηή ή είρακε ζέκαηα κε ην θσηνηππηθφ είρακε ηερληθή ππνζηήξημε.  

Δξεπλήηξηα: Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ ηάμε, φηαλ γίλεηαη, επεξεάδεη ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο/ηαηξηάδεη θαιχηεξα κε θάπνηα ζηηι δηδαζθαιίαο; 

Δθπαηδεπηηθόο: ίγνπξα, λαη. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ηζηνξία βνεζάεη πάξα πνιχ λα δείμεηο 

πεγέο, δηαθάλεηεο, Τπάξρνπλ πνιιέο επηπρψο έηνηκεο. Αληί λα θάλεηο αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ 

ή λα ην ιεο απέμσ, δείρλεηο βίληεν, θάπνηεο παξνπζηάζεηο πνπ δείρλνπλ ηελ χιε πνπ είλαη λα 

δηδάμεηο αιιά κε παξαπάλσ πιεξνθνξίεο (ράξηεο, βειάθηα) θαη ηα παηδηά εκπεδψλνπλ 

θαιχηεξα ην κάζεκα. Ζ δηδαζθαιία ζνπ έηζη, εκπινπηίδεηαη. [track2] 

Δξεπλήηξηα: ίγνπξα θαη γηα ηα παηδηά είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ έηζη,  ην κάζεκα.  

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη, ην καζαίλνπλ πην εχθνια. 

Δξεπλήηξηα: Πνηα είλαη ε «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδεζηε γηα ηε 

ρξήζε ησλ Ζ/Τ; 

Δθπαηδεπηηθόο: ιεο νη ηάμεηο έρνπλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα, iληεξλεη θαη laptop, νπφηε 

θαηαιαβαίλεηε (Γειάεη). Δίλαη έλα επξσπατθφ ζρνιείν, κε αλάινγεο πξνδηαγξαθέο. [track3] 

Δξεπλήηξηα: Μέζα απφ ην ρψξν εξγαζίαο ζαο ελεκεξψλεζηε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε;  
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Δθπαηδεπηηθόο: ρεηηθά κε ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο ηνπο ηνπνζέηεζαλ πέξπζη. Γελ είρα 

ηδέα πψο λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζσ θαη δελ ήξζε θαλείο λα καο ελεκεξψζεη απφ ηελ 

Πξσηνβάζκηα ή λα γίλεη θάπνην ζεκηλάξην γηα λα ην παξαθνινπζήζνπκε. Ήξζε κφλν ν 

άλζξσπνο απφ θεη πνπ έγηλε ε αγνξά θαη καο έθαλε έλα ζεκηλάξην απφγεπκα πξναηξεηηθφ, 

δειαδή δελ ήηαλ θαλ κέζα ζην σξάξην καο. 

Δξεπλήηξηα: Πνπ ζεκαίλεη φηη θάπνηνη δελ ην παξαθνινχζεζαλ. 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη, δειαδή αλ είρεο θάηη άιιν λα θάλεηο δε ζα κπνξνχζεο. Παξφια απηά, 

εθείλνο καο έδεημε ηα βαζηθά, πσο αλνίγεη , πσο ρξεζηκνπνηνχκε ην ζηπιφ πνπ έρεη, φια ηα 

ππφινηπα έπξεπε κφλε κνπ λα ςάμσ.  Γεληθά, απ‟ φηη μέξσ είλαη πνιχ ιίγνη δάζθαινη πνπ 

μέξνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη φ έλαο πνπ γλσξίδεη δείρλεη ζηνπο 

άιινπο. Φέηνο, πνπ ήξζαλ θαηλνχξηα άηνκα δελ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ δηαδξαζηηθφ ζηελ 

ηάμε θαη δελ ππήξρε θακία πξφβιεςε λα ηνπο κάζεη θάπνηνο. Δλλνείηαη, αθνχ εκείο ην 

κάζακε πέξπζη, δε ην δηδάζθνπλ μαλά θαη ηνπο εθπαηδεχζακε εκείο. 

Δξεπλήηξηα: Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη/ εο ζαο πνπ ελψ δέρνληαη θαηάξηηζε ζηνπο ππνινγηζηέο, 

εμαθνινπζνχλ λα κε ηηο ρξεζηκνπνηνχλ; Καη γηαηί; 

Δθπαηδεπηηθόο: Γελ ην μέξσ απηφ. Απηφ πνπ έρσ δεη είλαη άηνκα κε δπν θαη ηξία πηπρία 

ηχπνπ ECDL θαη δελ μέξαλε ηα βαζηθά, ηα νπνία εγψ έρσ κάζεη κε ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή απφ 

αλάγθε γηα λα θάλσ ηηο εξγαζίεο κνπ. Κάηη ηέηνην είλαη απιά κηα ζπιινγή πηπρίσλ θαη ηίπνηα 

άιιν (Γειάεη). 

Δξεπλήηξηα: Ση πηζηεχεηε ζα βνεζνχζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιχηεξα 

ηνπο ππνινγηζηέο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ίζσο απηέο νη επηκνξθψζεηο πνπ γίλνληαη, αιιά είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

κπεηο θαη λα ζεο. Πφζν κάιινλ θάπνηνη πνπ δε ζέινπλ.! Αλ φκσο έρνπλ ίληεξλεη κέζα ζηε 

ηάμε, δχζθνιν λα κελ ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηαηί ζα θαηαιάβνπλ φηη είλαη πάξα πνιχ 

ρξήζηκν. Οπφηε, αλ ηα ζρνιεία έρνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ πνπ δελ είλαη θαη ηφζν 

δχζθνιν θαη πιένλ δελ είλαη αθξηβφ, ζα ππάξμεη κεγαιχηεξν θίλεηξν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  Βέβαηα, ζ‟ έλα άιιν ζρνιείν πνπ ήκνπλ δφζεθε ρξεκαηνδφηεζε λα πάξνπκε 

δέθα laptop θαη ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη ππήξρε κέζα αληηγξακκέλν ινγηζκηθφ, ελψ εκείο 

είρακε πιεξψζεη γηα απζεληηθφ. Με απνηέιεζκα λα κελ κπνξείο λα δνπιέςεηο θαη λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεηο. Δπεηδή φκσο ήηαλ ηέινο ρξνληάο θαλέλαο δελ ελδηαθέξζεθε λα ην θάλεη 

ζέκα θαη έηζη νη ππνινγηζηέο έκεηλαλ ζρεδφλ ζε αρξεζηία.  

Δξεπλήηξηα: Ση πηζηεχεηε ζα έθαλε εζάο λα ηνπο ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξν;  

Δθπαηδεπηηθόο: Διπίδσ φηαλ έξζεη ε ζεηξά κνπ λα πάσ ζην Β‟ επίπεδν (αλαθέξεηαη ζηελ 

πηζηνπνίεζε) θαη λα κάζσ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα, ζίγνπξα ζα κπνξψ λα θάλσ πεξηζζφηεξα 
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ζην PowerPoint, πνπ δε ην μέξσ θαιά. Δπίζεο, θάηη πνπ δελ θάλσ πνιχ είλαη λα ρξεζηκνπνηψ 

ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα δηαδξαζηηθά. Σα παηδηά, δειαδή, κφλν γξάθνπλ ζηνλ πίλαθα, δελ 

θάλνπλ  ρξήζε θάπνησλ άιισλ πξνγξακκάησλ πνπ έρεη, δηφηη ην ζεσξψ ρξνλνβφξν.  

Δξεπλήηξηα: Γελ είλαη φκσο θάηη πνπ δελ γλσξίδεηε, αιιά θάηη πνπ ζαο κεηψλεη ην ρξφλν 

πνπ ζα ήηαλ απαξαίηεηνο γηα θάηη άιιν; 

Δθπαηδεπηηθόο: Αθξηβψο. 

Δξεπλήηξηα: Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ είλαη πεξηζζφηεξν αλδξηθή ή γπλαηθεία 

ππφζεζε;  

Δθπαηδεπηηθόο: Δκείο νη δαζθάιεο είκαζηε θαηά 90% γπλαίθεο, αιιά θαη πάιη δελ κπνξψ λα 

πσ φηη βιέπσ θάπνηα δηαθνξά. 

Δξεπλήηξηα: Θεσξείηε φηη είλαη νη άληξεο ή νη γπλαίθεο ζπλάδειθνί ζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο Ζ/Τ;  

Δθπαηδεπηηθόο: Δληάμεη απηνί πνπ δηδάζθνπλ πιεξνθνξηθή είλαη ζρεδφλ πάληα άληξεο, αλ 

ην δνχκε έηζη. Αιιά εθφζνλ εκείο είκαζηε θαηά θχξην ιφγν γπλαίθεο, δελ κπνξψ λα 

ζπγθξίλσ. Γειαδή, εκείο ζην ζρνιείν δελ έρνπκε θαλέλα άληξα δάζθαιν. 

Δξεπλήηξηα: Θα ιέγαηε φηη άληξεο θαη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ κε ηελ ίδηα άλεζε ηνπο Ζ/Τ;  

Δξεπλήηξηα: Πψο δηθαηνινγείηε απηή ηε δηαθνξνπνίεζε;  

Δθπαηδεπηηθόο: Καη ζηε ζρνιή θαη ζην κεηαπηπρηαθφ, δελ είρα θάπνην αληξηθφ παξάδεηγκα.  

Δξεπλήηξηα: Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ζηα ζέκαηα πνπ 

θνπβεληηάζακε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη, ζα ήζεια λα πξνζζέζσ φηη ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηα ζρνιεία, 

δειαδή ππάξρεη ζρνιείν πνπ έρεη κφλν έλα ππνινγηζηή θαη ηίπνηα άιιν θαη ππάξρεη θαη ην 

επξσπατθφ ζρνιείν. Τπάξρνπλ, δειαδή κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο. Αιιά ζεσξψ, φηη ζηγά - 

ζηγά φια ηα ζρνιεία εμειίζζνληαη πάξα πνιχ, νπφηε πηζηεχσ ζχληνκα ζα ππάξρεη ζηα πην 

πνιιά ζρνιεία πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία θαη γη‟ απηφ ην ιφγν είλαη επηηαθηηθή αλάγθε 

φισλ  λα επηκνξθσζνχλ.  

Δξεπλήηξηα: αο επραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν θαη ηε βνήζεηα ζαο! 

Δθπαηδεπηηθόο: Σίπνηα. Δπραξηζηψ θαη εγψ! 
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7
ε
 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

ΦΤΛΟ: ΑΝΓΡΑ 

ΦΔΤΓΧΝΤΜΟ: GK7 

ΖΛΗΚΗΑ: 28 ΔΣΧΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΑΓΑΜΟ 

ΠΑΗΓΗΑ: ΟΥΗ 

 ΜΟΝΗΜΟ ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ: ΖΡΑΚΛΔΗΟ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΠΔ 70 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΖΛΗΚΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ ΠΟΤ ΓΗΓΑΚΔΣΔ: 11 ΔΣΧΝ 

ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ: 6 (ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ) 

 

Δξεπλήηξηα: Καιεζπέξα. πσο ζαο είρα ελεκεξψζεη θαη ερζέο, ζην πιαίζην ελφο 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ γίλεηαη σο κέξνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ, 

δηεμάγνπκε κηα έξεπλα γηα ηε δηεχξπλζε ησλ παξαγφλησλ πνπ απνηξέπνπλ εθπαηδεπηηθνχο 

απ‟ ην λα αμηνπνηήζνπλ ππνινγηζηέο θαη άιια λέα, ηερλνινγηθά κέζα ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο 

ηνπο. 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη, ην ζπκάκαη! 

Δξεπλήηξηα: Χξαία! Ζ ζπλέληεπμε απηή ζα αμηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα πιαίζηα 

ησλ ζπνπδψλ κνπ, είλαη αλψλπκε θαη ζα ηεξεζεί πιήξεο ερεκχζεηα γηα ην πεξηερφκελν θαη 

γηα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πιεξνθνξίεο. Απαληήζηε ειεχζεξα ρσξίο ελδνηαζκνχο γηα 

ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. Γελ ππάξρεη ζσζηφ ή ιάζνο. Τπάξρεη κφλν ε δηθή ζαο 

γλψκε θαη απηή καο ελδηαθέξεη.  

Δθπαηδεπηηθόο: Γελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. Άιισζηε θη εζχ κε βνήζεζεο φηαλ έπξεπε 

λα πάξσ ζπλέληεπμε, ζηα πιαίζηα ηνπ δηθνχ κνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

(Υακνγειάεη).  

Δξεπλήηξηα: Θα καγλεηνθσλήζνπκε ηε ζπλέληεπμή καο κε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο. 

Δθπαηδεπηηθόο: Δληάμεη. 

Δξεπλήηξηα: Υξεζηκνπνηείηε θαζφινπ ππνινγηζηή ή/θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα ζηελ 

θαζεκεξηλή ζαο δσή, φπσο ζαξσηή, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή, εθηππσηή θηι.; 
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Δθπαηδεπηηθόο: Ναη, πνιχ. Παξαθνινπζψ έλα εμ απνζηάζεσο κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, 

νπφηε ε θαζεκεξηλά ρξεζηκνπνηψ ηνλ Ζ/Τ. Γεληθά, ζα έιεγα φηη ρξεζηκνπνηψ φια απηά πνπ 

αλέθεξεο. 

Δξεπλήηξηα: Να θαληαζηψ, ινηπφλ, φηη ππάξρεη ππνινγηζηήο ζην ζπίηη θαη ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη, αζθαιψο ππάξρεη. 

Δξεπλήηξηα: Υξεζηκνπνηείηε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν; 

Δθπαηδεπηηθόο: Καζεκεξηλά, λαη... Γηα ην Παλεπηζηήκην θπξίσο. Σν κεηαπηπρηαθφ πνπ 

παξαθνινπζψ είλαη εμ απνζηάζεσο. 

Δξεπλήηξηα: Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνηα παξαδείγκαηα ρξήζεο γεληθφηεξα; 

Δθπαηδεπηηθόο: Δθηφο, απφ ην φηη κνπ ρξεζηκεχεη γηα ην κεηαπηπρηαθφ, ελεκεξψλνκαη, 

παξαθνινπζψ δηάθνξα πξνγξάκκαηα απφ ηνλ ππνινγηζηή, παξά απφ ηελ ηειεφξαζε, αθνχσ 

κνπζηθή, ρξεζηκνπνηψ ηα δηάθνξα κέζα δηθηχσζεο (θέθηεηαη). ην ζρνιείν ζίγνπξα, γηα λα 

εηνηκάζσ πιηθφ γηα ηελ ηάμε κνπ ή λα ελεκεξσζψ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε. 

Δξεπλήηξηα: Θεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο επαξθή ρξήζηε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Γελ ηα μέξσ φια, αιιά ζεσξψ φηη ζε γεληθέο γξακκέο λαη (Κνπλάεη ην 

θεθάιη ζπγθαηαβαηηθά). 

Δξεπλήηξηα: Απφ πνπ κάζαηε ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο Ζ/Τ πνπ ρξεζηκνπνηείηε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Απφ πνιχ κηθξφο είρα ππνινγηζηή ζην ζπίηη. Πξέπεη λα ήκαζηαλ απφ ηνπο 

πξψηνπο πνπ πήξαλ ππνινγηζηή. Ήηαλ ε δνπιεία ησλ γνληψλ κνπ ηέηνηα, νπφηε είρακε 

ππνινγηζηή ζην ζπίηη θαη εμνηθεηψζεθα απφ λσξίο. Γελ έρσ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα, αλ 

απηφ ελλνείο. Καη ζην Παλεπηζηήκην, ζην Ρέζπκλν, ιφγσ εξγαζηψλ πνπ καο έβαδαλ έπξεπε λα 

δνπιέςνπκε ζε ππνινγηζηή. [track1] 

Δξεπλήηξηα: Υξεζηκνπνηείηε Ζ/Τ ζηε δνπιεηά ζαο; 

Δθπαηδεπηηθόο: ρη αξθεηά. 

Δξεπλήηξηα: ε πνηέο πεξηπηψζεηο ζα ιέγαηε φηη ρξεζηκνπνηείηε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Κπξίσο γηα ηε Γεσγξαθία, ηελ Ηζηνξία θαη ηε Φπζηθή. 

Δξεπλήηξηα: Πφζν ζπρλά; Γψζηε καο κεξηθά παξαδείγκαηα. 

Δθπαηδεπηηθόο: Κνίηα, ζην ζρνιείν πνπ είκαη θέηνο, δελ ππάξρεη ππνινγηζηήο ζε θάζε ηάμε. 

Έρνπκε έλαλ ζην γξαθείν ησλ δαζθάισλ, φρη laptop, ζηαζεξφ. Οπφηε, θάζε θνξά πνπ ζέισ 

λα θάλσ θάηη κε ηνλ ππνινγηζηή πξέπεη λα κεηαθέξσ ην δηθφ κνπ laptop ζην ζρνιείν. Απηφο 

είλαη αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο. Δπίζεο, δελ είρακε πξνηδέθηνξα ζην ζρνιείν θαη πήξακε 

θέηνο, αιιά ν δηεπζπληήο δελ ζέιεη λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε ζπρλά γηαηί θνβάηαη κελ ηνλ 

ραιάζνπκε. Άξα θαηαιαβαίλεηο, φηη ιίγεο θνξέο έρσ ρξεζηκνπνηήζεη θέηνο ππνινγηζηή θαη 
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άιια κέζα. Αληίζεηα, ζην πεξζηλφ κνπ ζρνιείν είρακε ηα πάληα, κέρξη θαη δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα. Πέξπζη, ρξεζηκνπνηνχζα ππνινγηζηή ζπρλά, θπξίσο γηα πξνβνιή βίληεν ζρεηηθά κε 

ην κάζεκα. 

Δξεπλήηξηα: Αο θνπβεληηάζνπκε γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Ζ/Τ. Πνηά είλαη ε γλψκε πνπ έρεηε 

γηα ην ζέκα απηφ; 

Δθπαηδεπηηθόο: Θεσξψ φηη είλαη έλα αξθεηά βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα εκάο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Αιιά δελ θηάλεη κφλν απηφ! Δίλαη έλα ζσξφ πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα 

ιπζνχλ πξψηα. 

Δξεπλήηξηα: Σί ελλνείηε; 

Δθπαηδεπηηθόο: ηη δελ αξθεί λα ην ζεσξψ κφλν εγψ. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ ππνινγηζηέο 

ζε φια ηα ζρνιεία, αθφκα θαη ζηα πην κηθξά θαη απνκαθξπζκέλα, ψζηε φια ηα παηδηά θαη νη 

δάζθαινη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία. Αθφκα είλαη θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ ζρνιείνπ, 

ηνπ δηεπζπληή πνπ παίδεη ξφιν (Γίλεη έκθαζε). 

Δξεπλήηξηα: Δθηφο απφ εξγαιείν δνπιεηάο ν Ζ/Τ έρεη θαη άιιε ρξεζηκφηεηα; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ναη. Ννκίδσ φηη ηα αλέθεξα θαη πξηλ. Δίλαη έλαο ηξφπνο γηα λα 

ελεκεξσλφκαζηε, λα θξαηάκε επαθή κε θίινπο καο, λα κηιάκε, λα αθνχκε κνπζηθή. Δίλαη θαη 

εξγαιείν κάζεζεο γηα καο ηνπο ίδηνπο, θαζψο καο βνεζάεη ζηηο ζπνπδέο καο (ρακνγειάεη). 

Δξεπλήηξηα: Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ εξγαζία ζαο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Γελ μέξσ αλ ζα ηε ραξαθηήξηδα απαξαίηεηε, αιιά θαιφ ζα ήηαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία καο. Μπνξεί λα θάλεη πην ελδηαθέξνλ ην 

κάζεκα, λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ, λα μεθχγνπλ θαη νη καζεηέο θαη εκείο απφ 

ην βηβιίν. Απαξαίηεηνο ζα έιεγα φηη είλαη φζνλ αθνξά ηε δηθηχσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ κε ηελ Πξσηνβάζκηα ή ην ρνιηθφ χκβνπιν. Μέζσ ηνπ ππνινγηζηή καο 

ελεκεξψλνπλ απφ ην Γξαθείν Πξσηνβάζκηαο γηα δηάθνξα ππεξεζηαθά ζέκαηα. 

Δξεπλήηξηα: Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηελ εξγαζηαθή ζαο θαζεκεξηλφηεηα; 

Δθπαηδεπηηθόο: Θεσξψ φηη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε 

ππνινγηζηέο! Απφ εθεί θαη πέξα, πξφβιεκα είλαη φηαλ ράλεηαη ε ζχλδεζε ζην δίθηπν θαη δελ 

κπνξείο λα θάλεηο απηφ πνπ είρεο ζρεδηάζεη κε ηα παηδία. 

Δξεπλήηξηα: Τπάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε φηαλ αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα; 

Δθπαηδεπηηθόο: ρη. 

Δξεπλήηξηα: Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ ηάμε, φηαλ γίλεηαη, επεξεάδεη ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο/ηαηξηάδεη θαιχηεξα κε θάπνηα ζηηι δηδαζθαιίαο; 
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Δθπαηδεπηηθόο: ίγνπξα επεξεάδεη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο! Ξεθεχγνπκε απφ ηελ 

παξαδνζηαθή, δαζθαινθεληξηθή κέζνδν. Βνεζάεη ζηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη θάλεη πνιχ πην 

ελδηαθέξνλ ην κάζεκα γηα ηα παηδηά. Σνπο ηξαβάεη ηελ πξνζνρή. Ίζσο ην βιέπνπλ ιίγν θαη 

ζαλ παηρλίδη, παξά ζαλ κάζεκα νπφηε αθνζηψλνληαη πεξηζζφηεξν. [track2] 

Δξεπλήηξηα: Πνηά είλαη ε «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ ζρνιείνπ πνπ εξγάδεζηε γηα ηε ρξήζε ησλ 

Ζ/Τ; 

Δθπαηδεπηηθόο: Γελ ππάξρεη πνιηηηθή (Γειάεη εηξσληθά). Γελ έρνπκε ππνινγηζηέο. Αθφκα 

θαη φηαλ θέξνπκε εκείο ην δηθφ καο, απ‟ ην ζπίηη, ν δηεπζπληήο είλαη αξλεηηθφο ζηε ρξήζε 

ηνπ πξνηδέθηνξα. [track3] 

Δξεπλήηξηα: Μέζα απφ ην ρψξν ηεο εξγαζίαο ζαο ελεκεξψλεζηε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε; 

Δθπαηδεπηηθόο: (θέθηεηαη). πάληα λνκίδσ. Γνπιεχσ 6 ρξφληα θαη κφλν δχν θνξέο έρνπλ 

νξγαλψζεη θάπνην ζεκηλάξην νη ρνιηθνί χκβνπινη ζρεηηθά κε ηνπο Ζ/Τ. Σνπιάρηζηνλ εδψ, 

ζην Ζξάθιεην, αιινχ δελ μέξσ. Μφλν αλ ςαρηνχκε κφλνη καο ζρεηηθά κε ην ζέκα. 

Δξεπλήηξηα: Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη/εο πνπ ελψ δέρνληαη θαηάξηηζε ζηνπο ππνινγηζηέο 

εμαθνινπζνχλ λα κελ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ; 

Δθπαηδεπηηθόο: (θέθηεηαη). Ίζσο νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί. 

Δξεπλήηξηα: Γηαηί; 

Δθπαηδεπηηθόο: Φαληάδνκαη δηφηη, ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα δνχιεπαλ ρσξίο ππνινγηζηή. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εληαρζεί νη ππνινγηζηέο ζην ζρνιείν ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ. 

Δπνκέλσο, δελ έρνπλ ζπλεζίζεη, δελ έρνπλ κάζεη λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν θαιά. Μπνξεί 

θαη λα θνβνχληαη κήπσο ζπκβεί θάηη ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα ην 

αληηκεησπίζνπλ κε απνηέιεζκα λα κελ θάλνπλ απηφ πνπ είραλ πξνεηνηκάζεη ή λα ράζνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο απέλαληη ζηνπο καζεηέο. Να θνβνχληαη κήπσο ξεδηιεπηνχλ. 

Δξεπλήηξηα: Σί πηζηεχεηε ζα βνεζνχζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιχηεξα 

ηνπο ππνινγηζηέο; 

Δθπαηδεπηηθόο: Πηζηεχσ πεξηζζφηεξα ζεκηλάξηα, κηα επηκφξθσζε επί ηνπ ζέκαηνο. 

Βησκαηηθά φκσο, ζηελ πξάμε! Ή ε χπαξμε θάπνηνπ εηδηθνχ ζην ζρνιείν. ηα ζρνιεία πνπ 

ππάξρεη δάζθαινο Πιεξνθνξηθήο, ίζσο ληψζνπλ πην αζθαιή ηα άηνκα απηά. 

Δξεπλήηξηα: Ση πηζηεχεηε ζα έθαλε εζάο λα ηνπο ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξν; 

Δθπαηδεπηηθόο: Να είρα έλα ππνινγηζηή ζηελ ηάμε. Δπίζεο, λα κελ ήηαλ ηφζν κεγάιε ε 

χιε. Να έδηλε πεξηζζφηεξε επειημία θαη ρξφλν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη ζηα παηδία. 

Δξεπλήηξηα: Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ είλαη πεξηζζφηεξν αλδξηθή ή γπλαηθεία 

ππφζεζε; 
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Δθπαηδεπηηθόο: Πηζηεχσ φηη ζηηο κέξεο καο δελ έρεη λα θάλεη κε ην θχιν. 

Δξεπλήηξηα: Θεσξείηε φηη είλαη νη άλδξεο ή νη γπλαίθεο ζπλάδειθνη ζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο Ζ/Τ; 

Δθπαηδεπηηθόο: (θέθηεηαη). Γελ μέξσ... Θεσξψ φηη είλαη ζέκα φξεμεο, δηάζεζεο θαη φρη 

θχινπ.  

Δξεπλήηξηα: Θα ιέγαηε φηη άληξεο θαη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ κε ηελ ίδηα άλεζε ηνπο Ζ/Τ; 

Δθπαηδεπηηθόο: Αλ κε ξσηάο γεληθφηεξα, άζρεηα απφ ην ζρνιείν, ζεσξψ φηη νη άληξεο έρνπλ 

πεξηζζφηεξε άλεζε. 

Δξεπλήηξηα: Πψο δηθαηνινγείηε απηή ηε δηαθνξνπνίεζε; 

Δθπαηδεπηηθόο: Ννκίδσ φηη ε ηερλνινγία εμηηάξεη πεξηζζφηεξν ηνπο άληξεο παξά ηηο 

γπλαίθεο. Οη γπλαίθεο έρνπλ άιια ελδηαθέξνληα. 

Δξεπλήηξηα: Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ζηα ζέκαηα πνπ 

θνπβεληηάζακε; 

Δθπαηδεπηηθόο: ρη, δελ ζέισ λα πσ θάηη άιιν. Δθηφο αλ ζέιεηο λα ξσηήζεηο θάηη αθφκα ή 

αλ ζέιεηο λα ζνπ αλαιχζσ θάηη απ‟ φζα είπακε πξηλ. 

Δξεπλήηξηα: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ην ρξφλν ζαο θαη ηε δηάζεζε λα βνεζήζεηε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 

 

GK1: Άληξαο εθπαηδεπηηθόο ΠΔ 19 - 20 Α’ / ζκηαο, 36 

εηώλ 

(Κείκελν) 

Κσδηθνπνίεζε 

Α΄ ηάμεο 

 

Κσδηθνπνίεζε 

Β΄ ηάμεο 

Από πνύ κάζαηε ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο Ζ/Τ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε; 

 

Απάληεζε 

 

Αξρηθά, ζπνχδαζα πιεξνθνξηθή, θαηά ηελ πεξίνδν 1996 - 

2000. Σν 1993 αγφξαζα ηνλ πξψην Ζ/Τ θαη απφ ην 2003, 

ππεξεηψ σο εθπαηδεπηηθφο πιεξνθνξηθήο, αξρηθά, ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη χζηεξα, απφ ην 2006 κέρξη 

ζήκεξα, ζηελ πξσηνβάζκηα, ζε πηινηηθφ πξφγξακκα γηα 

νινήκεξα ζρνιεία. Απφ ην 2008, παξάιιεια, είκαη 

επηκνξθσηήο Β‟ επηπέδνπ ζε ζπλαδέιθνπο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, θαζψο θαη εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, φζνλ αθνξά 

ηελ θαηάξηηζή ηνπο ζηε ρξήζε Ζ/Τ. Σέινο, απφ ην 2007, έρσ 

κεηαπηπρηαθφ ζηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

 

Άηππε 

 

Πξνζσπηθή 

 

Δπαγγεικαηηθή 

ρξήζε 

 

 

 

 

 

Τππηθή 

 

Πηπρίν 

Πιεξνθνξηθήο 

 

Μεηαπηπρηαθό 

ζηηο ΣΠΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εθπαίδεπζε ζηνπο 

Η/Υ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηζηεύεηε όηη ε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ ηάμε, όηαλ γίλεηαη, 

επεξεάδεη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο (Σαηξηάδεη θαιύηεξα κε 

θάπνηα ζηηι δηδαζθαιίαο); 

 

Απάληεζε 

 

Ναη, νπσζδήπνηε, επεξεάδεη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο. Θα 

έιεγα φηη ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδν, ελψ εληζρχεηαη ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, αλ ν 

εθπαηδεπηηθφο δελ πεξηνξηζηεί κφλν ζηε ρξήζε ελφο Ζ/Τ σο 

επνπηηθνχ κέζνπ δηδαζθαιίαο, αιιά, επηπιένλ, ελζσκαηψζεη 

δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά πνπ ζπλδπάδνπλ εηθφλα, ήρν, γξαθηθά, κνπζηθή 

θαη  

θείκελν, έηζη, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ, ελεξγά, φινη 

νη καζεηέο. 

 

Θεηηθή ζηάζε 

 

Οκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία 

 

Δπνηθνδνκεηηθή 

πξνζέγγηζε 

 

Νέεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο 

 

Δκπινπηηζκόο 

κεζόδνπ 

δηδαζθαιίαο 

 

Αιιειεπίδξαζε 

 

Πνιπ-

αηζζεηεξηαθά  

εξεζίζκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεπνηζήζεηο/ 

Σηάζεηο 
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Δλεξγεηηθή 

πκκεηνρή 
 

 

Πνηα είλαη ε «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν 

εξγάδεζηε γηα ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ;  

 

Απάληεζε 

 

Ζ «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη λα αμηνπνηνχκε 

ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ηάμε θαη λα πξνσζνχκε 

πξνγξάκκαηα θαη ζπλεξγαζίεο, κέζσ ηηο δηαδηθηπαθήο 

επηθνηλσλίαο. 

 

Οπζηαζηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Γελ ππάξρεη 

 

Θεσξεηηθή 

ελζάξξπλζε 

 

Αμηνπνίεζε ΣΠΔ 

 

Πξνώζεζε ΣΠΔ 

 

 

 

 

 

 

Κνπιηνύξα/ 

Νννηξνπία 
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GK2: Απνκαγλεηνθώλεζε ζπλέληεπμεο Αλάιπζε Α΄ ηάμεο Αλάιπζε Β΄ ηάμεο 

 

 

Υξεζηκνπνηείηε θαζόινπ ππνινγηζηή ή/ θαη άιια 

λέα ηερλνινγηθά κέζα ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή 

όπσο tablet, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή ή θάηη άιιν; 

Ναη θαηά θχξην ιφγσ ππνινγηζηή θαη ιηγφηεξν 

θσηνγξαθηθή. 

 

Έρεηε ππνινγηζηή ζην ζπίηη; Ναη έρσ laptop 

ύλδεζε κε δηαδίθηπν; Ναη 

Υξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν; Ναη 

 

Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνηα παξαδείγκαηα 

ρξήζεο ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή αο πνύκε; 

Ναη γηα ελεκέξσζε, γηα ηνλ εξγαζηαθφ κνπ ηνκέα, γηα 

ηελ επηθνηλσλία κνπ (e-mail, facebook, skype) θαη 

θπζηθά γηα ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο. 

 

Θεσξείηε ηνλ εαπηό ζαο επαξθή ρξήζηε; 

ρη ηδηαίηεξα. Τζηεξψ ζε βαζηθέο γλψζεηο 

 

Από πνύ κάζαηε ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο Ζ/Τ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε;  

Απφ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα θαη πξνζσπηθή 

επαθή. 

 

Μηιήζηε καο γηα απηό αο πνύκε πνπ 

επηκνξθσζήθαηε θαη γηα πόζν θαηξό θαη αλ 

ήζαζηαλ επραξηζηεκέλε κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ 

ζαο παξείραλ.  

Δπξφθεηην γηα 3κελε εθπαίδεπζε απφ Κέληξν 

Δπαγγεικαηηθήο Απνθαηάζηαζεο, ήηαλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφ ην πξφγξακκα, απνηειεζκαηηθφ γηαηί 

πήξα ηελ πηζηνπνίεζε ECDL θαη ζηελ νπζία ήηαλ ην 

έλαπζκα γηα λα μεθηλήζσ ηελ πξνζσπηθή επαθή κε 

ηνπο ππνινγηζηέο. 

 

Υξεζηκνπνηείηε Ζ/Τ γηα ηελ εξγαζία ζαο;  

Ναη. 

 

ε πνηεο πεξηπηώζεηο? 

Υξεζηκνπνηψ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

 

Πόζν ζπρλά γίλεηαη απηό; Μπνξείηε λα καο δώζεηε 

κεξηθά παξαδείγκαηα, από ηελ πξόζθαηε 

δηδαζθαιία ζαο. ήκεξα αο πνύκε. 

ε θαζεκεξηλή βάζε. ήκεξα έθαλα γισζζηθέο 

αζθήζεηο θαη καζεκαηηθά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

 

 

 Τπνινγηζηή 

 Φσηνγξαθηθή 

 Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 Δπαγγεικαηηθνί 

                      ιφγνη 

 Δλεκέξσζε 

 Δπηθνηλσλία 

 Φπραγσγία 

 

 

 

 

          Άηππε 
   πξνζσπηθή επαθή 

 

 

 

 

          Σππηθή 

3κελε εθπαίδεπζε 

 

πηζηνπνίεζε ECDL 

 

 

 

 

 

 

 

 Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ζε 

θαζεκεξηλή βάζε 

 

 

 

       

 

 γισζζηθέο αζθήζεηο 

 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ 

ΜΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΥΡΖΖ E-MAIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΓΝΧΔΧΝ Ζ/Τ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΥΡΖΖ Ζ/Τ ΣΖ  

      ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
 

 

 

 

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ 

Ζ/Τ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 
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ζρνιείνπ. 

 

Αο θνπβεληηάζνπκε γηα ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ Ζ/Τ 

…. 

Πνηα είλαη ε γλώκε πνπ έρεηε γηα ην ζέκα απηό; 

Ννκίδσ φηη πιένλ είλαη θάηη απαξαίηεην ζε φινπ ηνπο 

ηνκείο ηεο δσήο καο. 

 

Δθηόο από εξγαιείν δνπιεηάο, ν Ζ/Τ έρεη θαη άιιε 

ρξεζηκόηεηα; 

Φπζηθά, θαη ζηελ επηθνηλσλία κνπ θαη ζηελ 

ελεκέξσζε κνπ θαη ζηελ επηκφξθσζή κνπ. 

 

Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηελ εξγαζία 

ζαο;  

Αξθεηά φπσο πξνείπα. Δηδηθά πιένλ φπσο έρεη γίλεη ε 

λέα γεληά πνπ κφλν απηφ ηεο ηξαβάεη ην ελδηαθέξνλ. 

 

Πόζν εύθνιε ή δύζθνιε ζα ιέγαηε όηη είλαη ε 

ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζηε εθπαηδεπηηθή πξάμε;  

Δίλαη αξθεηά εχθνιν γηαηί ππάξρνπλ ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά. 

 

Πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ ζηελ 

εξγαζηαθή ζαο θαζεκεξηλόηεηα; 

Ζ ειιηπήο πιηθνηερληθή ππνδνκή. Γειαδή ν 

πεξηνξηζκέλνο ηνπο αξηζκφο ζην ζρνιείν. 

 

Πηζηεύεηε όηη ν εμνπιηζκόο ηνπ ζρνιείνπ ζε 

ππνινγηζηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθόο ζε ζρέζε κε ηηο 

αλάγθεο; 

ρη ζε θακία πεξίπησζε φπσο πξνείπα. Μάιηζηα 

είλαη πνιχ παιηάο ηερλνινγίαο θαη ρσξίο ζπληήξεζε.  

 

Τπάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε όηαλ αληηκεησπίδεηε 

πξνβιήκαηα; 

ρη, άκεζα ηνπιάρηζηνλ. 

 

Πηζηεύηε όηη ε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ ηάμε, όηαλ γίλεηαη, 

επεξεάδεη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη επίζεο αλ 

ηαηξηάδεη θαιύηεξα κε θάπνηα ζηηι δηδαζθαιίαο; 

Σελ επεξεάδεη πάξα πνιχ ζεηηθά, θαζψο βνεζάεη ζηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ καζεηή ηελ ψξα πνπ ηνπ θηλεί θαη 

ην ελδηαθέξνλ. Δπλνεί κε ιίγα ιφγηα ηε 

καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία.  

 

 

 

 

 

 

 καζεκαηηθά 

 

 

 

 

 απαξαίηεην 

 

 

 

 

 επηθνηλσλία 

 ελεκέξσζε 

 επηκφξθσζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ειιηπήο   πιηθνηερληθή 

ππνδνκή 

 

 

παιηάο ηερλνινγίαο  ρσξίο 

ζπληήξεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεηηθή ζηάζε 

 

Βνεζάεη ζηε ζπγθέληξσζε 

 

Κηλεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

καζεηή 

 

Μαζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 

Ζ/Τ 

 

 

 

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ 

Ζ/Τ ΔΚΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΥΡΖΖ Τ/Ζ 

ΣΖΝ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΓΡΑΖ Ζ/Τ 

ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
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Πνηα είλαη ε «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ ζρνιείνπ ζην 

νπνίν εξγάδεζηε γηα ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ; 

Ζ ρξήζε Ζ/Τ ππνζηεξίδεηαη θαη ελζαξξχλεηαη απφ ην 

ζρνιείν. ρεδφλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ 

Ζ/Τ ζηελ ηάμε ηνπο γηα θαηαλφεζε νξηζκέλσλ 

ζεκείσλ γηα παξάδεηγκα πξνβνιή βίληεν ή 

θσηνγξαθίεο ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. Χζηφζν ε 

ζπρλφηεηα είλαη κηθξή. Χο εηδηθφο παηδαγσγφο ε 

ρξήζε ππνινγηζηή γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο θαη ζπκβάιιεη ζηελ επαλάιεςε ηνπ 

καζήκαηνο. 

 

 

 

Μέζα από ην ρώξν εξγαζίαο ζαο ελεκεξώλεζηε γηα 

ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη 

ηε ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε;  

Τπάξρεη κηα ζηνηρεηψδεηο ελεκέξσζε κέζσ e-mail 

αιιά νπζηαζηηθά ρξεηάδεηαη  πξνζσπηθή ελαζρφιεζε. 

Γηα παξάδεηγκα ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα ή πξνγξάκκαηα, θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζε 

πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ ιφγσ έιιεηςεο 

πξσηνβνπιηψλ. 

 

Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη/ εο ζαο πνπ ελώ δέρνληαη 

θαηάξηηζε ζηνπο ππνινγηζηέο, εμαθνινπζνύλ λα 

κε ηηο ρξεζηκνπνηνύλ;  

Ναη, αξθεηνί. 

 

 Γηαηί; 

Θεσξνχλ φηη δελ έρνπλ επαξθή πξαθηηθή εκπεηξία 

θαη δε κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ηνλ ππνινγηζηή. 

εκαληηθφ είλαη φηη είλαη κεγάιεο ειηθίαο θαη δελ 

είραλ επαθή κε ην αληηθείκελν. 

 

 

Ση πηζηεύεηε ζα βνεζνύζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο 

λα ρξεζηκνπνηνύλ θαιύηεξα ηνπο ππνινγηζηέο; 

Ίζσο ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ ή 

αθφκα θαη ζπρλέο επηκνξθψζεηο γηα απηφ ην ζθνπφ. 

 

Ση πηζηεύεηε ζα έθαλε εζάο λα ηνπο ρξεζηκνπνηείηε 

πεξηζζόηεξν;  

Απιά ν εμνπιηζκφο θαη ε παξνρή πνηθίισλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ.  

 

Πηζηεύεηε όηη  ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ είλαη πεξηζζόηεξν 

αλδξηθή ή γπλαηθεία ππόζεζε; 

Πξνζσπηθά ζεσξψ φηη είλαη αλδξηθή γηαηί εμεξεπλνχλ 

ηα πξνγξάκκαηα θαη ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ. Αλ θαη 

νμχκσξν νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

 

 

 

 

 

Τπνζηήξημε 

Δλζάξξπλζε 

Αμηνπνίεζε Ζ/Τ απφ φινπο 

(ζρεδφλ) ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

 

Πεξηνξηζκέλε ζπρλφηεηα 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Δλεκέξσζε κέζσ 

mail 

 Πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο ζεκηλαξίσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πεξηνξηζκέλεο 

γλψζεηο ππνινγηζηή 

 

 Μεγάινη ζε ειηθία 

 

 

 

 Καηάιιεινο 

εμνπιηζκφο 

 πρλέο επηκνξθψζεηο 

 Παξνρή 

εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΥΟΛΔΗΟΤ ΓΗΑ 

ΣΟΝ Ζ/Τ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

ΣΗ ΝΔΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΝΑΤΜΑ 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ ΣΖ  

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
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γπλαίθεο αιιά είλαη πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθέο ζηε 

ρξήζε ηνπ. 

Θεσξείηε όηη είλαη νη άληξεο ή νη γπλαίθεο 

ζπλάδειθνί ζαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν 

ηνπο Ζ/Τ; 

Καηά γεληθή νκνινγία νη άληξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

ππνινγηζηέο ζηε δηδαζθαιία, ελψ νη γπλαίθεο είλαη 

επηθπιαθηηθέο θαη θνβνχληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

ηπρφλ πξνβιήκαηα.  

 

Θα ιέγαηε όηη άληξεο θαη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνύλ 

κε ηελ ίδηα άλεζε ηνπο Ζ/Τ;  

Αζθαιψο θη φρη. Οη γπλαίθεο δε ρξεζηκνπνηνχλ κε 

άλεζε ηνλ Ζ/Τ γη απηφ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ κφλν γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη ςπραγσγηθνχο ιφγνπο. 

 

Πώο δηθαηνινγείηε απηή ηε δηαθνξνπνίεζε;  

Οη άληξεο αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ 

εθκάζεζε ηνπ Ζ/Τ θαη δε ληψζνπλ θφβν αλ δε μέξνπλ 

πψο λα ρεηξηζηνχλ θάπνην πξφγξακκα ή φηη ζα 

πξνμελήζνπλ ίζσο θάπνηα ιεηηνπξγηθή βιάβε. 

 

Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε 

ζηα ζέκαηα πνπ θνπβεληηάζακε; 

ρη. Καιχςαηε επαξθψο ην ζέκα. 

 

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ην ρξφλν ζαο!!! 

 

 

 

 

 

Οη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί ην 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν 

ηνλ Ζ/Τ ζηε δηδαζθαιία 

 

Γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί 

πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθνί  

 

ΥΡΖΖ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

ΚΑΗ ΦΤΛΟ 
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GK3: Απνκαγλεηνθώλεζε ζπλέληεπμεο Αλάιπζε Α΄ ηάμεο Αλάιπζε Β ’ ηάμεο 

 

 Β. ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ 

ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟΝ Y/H 

 

Δξώηεζε : . Υξεζηκνπνηείηε θαζφινπ 

ππνινγηζηή ή/ θαη άιια λέα ηερλνινγηθά κέζα 

ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή (ζαξσηή, ςεθηαθή 

θσηνγξαθηθή, θηι ) 

 

Απάληεζε: Υξεζηκνπνηψ  θαηά θχξην ιφγν 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη θηλεηφ κε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην internet θαη φπνηε 

ρξεηαζηεί  ζαξσηή θαη εθηππσηή 

 

Δξώηεζε : Έρεηε ππνινγηζηή ζην ζπίηη; 

 

Απάληεζε : Βέβαηα! Δίλαη απαξαίηεην εξγαιείν 

ζηηο κέξεο καο…  

 

Δξώηεζε :  Έρεηε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν; 

 

Απάληεζε : Ναη 

 

Δξώηεζε : Υξεζηκνπνηείηε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν; 

 

Απάληεζε : Ναη  θαζεκεξηλά 

 

Δξώηεζε: Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνηα 

παξαδείγκαηα ρξήζεο; 

 

Απάληεζε : Δλεκεξψλνκαη άκεζα γηα πηζαλά 

ζεκηλάξηα πνπ κε ελδηαθέξνπλ θαη επηθνηλσλψ κε 

ζπλαδέιθνπο. 

 

Δξώηεζε : Θεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο επαξθή 

ρξήζηε; 

 

Απάληεζε : Θα κπνξνχζα λα πσ λαη… 

 

Δξώηεζε : Απφ πνχ κάζαηε ηηο δηάθνξεο 

εθαξκνγέο Ζ / Τ πνπ ρξεζηκνπνηείηε; Μηιήζηε 

καο γη απηφ. 

 

Απάληεζε : Έρσ πηπρίν ECDL, αιιά νη 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο κνπ είλαη απνηέιεζκα 

πξνζσπηθήο ελαζρφιεζεο. Άιισζηε  ρσξίο 

αηνκηθφ ελδηαθέξνλ θαη πξνζπάζεηα δελ 

εμειίζζεζαη πνπζελά. 

 

 

 

 

 

 

 

 ΤΠΟΛΟΓΗΣ

Ζ 

 ΚΗΝΖΣΟ 

 ΑΡΧΣΖ 

 ΔΚΣΤΠΧΣΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΝΖΜΔΡΧ

Ζ 

 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ

Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ECDL 

 ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΝΑΥΟΛΖ

Ζ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ 

ΜΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΖ MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΓΝΧΔΧΝ Ζ/Τ 
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Γ. Ζ ΥΡΖΖ/ΜΖ ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Δξώηεζε : Υξεζηκνπνηείηε Ζ / Τ γηα ηελ 

εξγαζία ζαο; 

 

Απάληεζε : Πνιχ ζπρλά. 

 

Δξώηεζε : ε πνηεο πεξηπηψζεηο; Γψζηε καο 

κεξηθά παξαδείγκαηα (θάηη πξφζθαην) 

 

Απάληεζε : Μέζσ internet δηαξθψο 

ελεκεξψλνκαη θαη ζπγθεληξψλσ πιηθφ γηα ηηο 

επηκέξνπο δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Δπίζεο 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

παξνπζηάδσ ζηα παηδηά, κέζσ  πξνηδέθηνξα, 

εηθφλεο θαη βίληεν ζρεηηθά κε ην κάζεκα γηα ηελ 

θαιχηεξε θαη πην επράξηζηε εθκάζεζε.  

 

Δξώηεζε : Αο θνπβεληηάζνπκε γηα ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ Ζ / Τ. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο 

γηα ην ζέκα απηφ; 

 

Απάληεζε : Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο θαηά ηελ 

δηδαζθαιία, θαζψο ηα παηδηά δέρνληαη 

πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα, πξνζέρνπλ πην πνιχ θαη 

απνθηνχλ βαζχηεξε γλψζε γηα ην εθάζηνηε ζέκα. 

 

Δξώηεζε : Δθηφο απφ εξγαιείν δνπιεηάο έρεη θη 

άιιε ρξεζηκφηεηα; 

 

Απάληεζε : αθέζηαηα! Γελ είλαη ηπραίν πνπ 

πιένλ ζρεδφλ φια ηα ζπίηηα  έρνπλ απφ έλαλ. Ο 

Ζ/Τ έρεη γίλεη ηαπηφζεκνο κε ηελ επηθνηλσλία θαη 

ηελ ελεκέξσζε. Ενχκε ζε κηα θνηλσλία πνπ ε 

ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο 

θαη φπνηνο δελ αθνινπζεί, δπζηπρψο, ηίζεηαη ζην 

πεξηζψξην.  

 

 Δξώηεζε : Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Ζ / Τ 

ζηελ εξγαζία ζαο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΝΖΜΔΡΧ

Ζ 

 ΤΓΚΔΝΣΧ

Ζ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗ

ΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ 

 ΠΑΡΟΤΗΑ

Ζ ΔΗΚΟΝΧΝ-

ΒΗΝΣΔΟ  

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΟΥΖ 

ΜΑΘΖΣΧΝ 

 ΒΑΘΤΣΔΡΖ 

ΓΝΧΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ

Α 

 ΔΝΖΜΔΡΧ

Ζ 

 ΔΚΤΓΥΡΟΝ

ΗΜΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ 

Ζ/Τ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ 

ΔΚΣΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ ΣΟ 
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Απάληεζε : Δίλαη δεδνκέλν φηη ππάξρνπλ 

ειιεληθά ζρνιεία ζηα νπνία δελ γίλεηαη θακία 

ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ. Χζηφζν, πηζηεχσ πσο ε 

χπαξμε ηνπο θάλεη ηελ δηαθνξά.  

 

Δξώηεζε : Πφζν εχθνιε ή δχζθνιε ζα ιέγαηε 

φηη είλαη ε ρξήζε ηνπ Ζ / Τ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε; 

 

Απάληεζε : Θα ηε ραξαθηήξηδα πξνβιεκαηηθή 

 

Δξώηεζε : Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

ζηελ εξγαζηαθή ζαο θαζεκεξηλφηεηα; 

 

Απάληεζε : Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα είλαη ε 

έιιεηςε ππνινγηζηψλ θαη ε αξγή ζχλδεζε ζην 

internet.  

 

Δξώηεζε  : Οπφηε θξίλεηε  φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ 

ζρνιείνπ ζε ππνινγηζηέο είλαη  κε ηθαλνπνηεηηθφο 

ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο; 

 

Απάληεζε : Αλακθηζβήηεηα. 

 

Δξώηεζε : Τπάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε, φηαλ 

αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα; 

 

Απάληεζε : ρη πάληα. πλήζσο αλαιακβάλνπλ 

γλψζηεο ζπλάδειθνη.  

 

Δξώηεζε : Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε Ζ / Τ ζηελ 

ηάμε, φηαλ γίλεηαη, επεξεάδεη ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο; Σαηξηάδεη θαιχηεξα κε θάπνην ζηηι 

δηδαζθαιίαο; 

 

Απάληεζε : ίγνπξα. Σν κάζεκα απνθηά ηελ 

κνξθή παηρληδηνχ θαη έηζη επηθξαηεί έλα 

επράξηζην θιίκα ζηελ ηάμε. Σα πνηθίια 

νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα ηξαβνχλ ηελ 

πξνζνρή ησλ παηδηψλ  κε απνηέιεζκα θαη λα 

καζαίλνπλ επθνιφηεξα, αιιά θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ηεο γλψζεο. Οπφηε ζα έιεγα φηη εληζρχεη 

ην καζεηνθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. 

 

Δξώηεζε : Πνηα είλαη ε «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ 

ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδεζηε γηα ηε ρξήζε ησλ 

Ζ / Τ; 

 

Απάληεζε : Υκκ … λα αμηνπνηνχκε ηα ηερληθά 

κέζα πνπ δηαζέηνπκε γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΛΛΔΗΦΖ 

Ζ/Τ 

 ΑΡΓΟ 

ΗΝΣΔΡΝΔΣ 

 ΔΛΛΔΗΦΖ 

ΔΠΑΡΚΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞ

Ζ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΤΥΑΡΗΣΟ 

ΚΛΗΜΑ 

 ΔΤΚΟΛΖ 

ΜΑΘΖΖ 

 ΔΝΔΡΓΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥ

Ζ 

 ΔΝΗΥΤΖ 

ΜΑΘΖΣΟΚΔ

ΝΣΡΗΚΟΤ 

ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

 

 

 

ΥΟΛΔΗΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΓΡΑΖ Ζ/Τ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΥΟΛΔΗΟΤ ΓΗΑ 

ΣΟΝ Ζ/Τ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

ΣΗ ΝΔΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 
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εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα. 

 

Δξώηεζε : Μέζα απφ ην ρψξν εξγαζίαο ζαο, 

ελεκεξψλεζηε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε; 

 

Απάληεζε : Παξφιν πνπ γίλνληαη θάπνηα ζρεηηθά 

ζεκηλάξηα ζα έιεγα φηη ε ελεκέξσζε είλαη 

αλεπαξθήο.  

 

Δξώηεζε : Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη πνπ ελψ 

δέρνληαη θαηάξηηζε ζηνπο ππνινγηζηέο, 

εμαθνινπζνχλ λα κελ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ; 

 

Απάληεζε : Αξθεηνί. Οη πην πνιινί 

επηκνξθψλνληαη ζηνπο ππνινγηζηέο γηαηί 

ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθφ εξγαζηαθφ πξνζφλ θαη 

φρη γηα λα εθζπγρξνλίζνπλ ηηο κεζφδνπο ηνπο. 

 

Δξώηεζε :  Ση πηζηεχεηε ζα βνεζνχζε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζαο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιχηεξα 

ηνπο ππνινγηζηέο; 

 

Απάληεζε : Ζ ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε γηα ηηο 

λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ε χπαξμε βαζηθνχ 

ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ζε φια ηα ζρνιεία. 

 

Δξώηεζε : Ση πηζηεχεηε ζα έθαλε εζάο λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξν; 

 

Απάληεζε : Ζ αλαβάζκηζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ 

κνπ γλψζεσλ . 

 

Δξώηεζε : Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε ησλ Ζ / Τ 

είλαη πεξηζζφηεξν αλδξηθή ή γπλαηθεία ππφζεζε; 

 

Απάληεζε : Γελ πηζηεχσ ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο 

δηάθξηζε. Πξέπεη λα είλαη ππφζεζε θαη ησλ δπν 

θχισλ. 

 

Δξώηεζε : Θεσξείηε φηη είλαη νη άληξεο ή νη 

γπλαίθεο ζπλάδειθνί ζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο      Ζ / Τ; 

 

Απάληεζε : Ννκίδσ πσο έρεη λα θάλεη κε ην 

άηνκν θαη ην πφζν είλαη απηφ εμνηθεησκέλν κε 

ηελ ηερλνινγία. 

 

Δξεπλεηήο : αο επραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν 

θαη ηελ πξνζνρή ζαο!  

 ΠΡΟΠΑΘΔΗ

Α 

ΑΞΗΟΠΟΗΖ

Ζ ΣΧΝ  

ΔΠΟΠΣΗΚΧΝ 

ΜΔΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΝΔΠΑΡΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧ

Ζ 

 ΑΠΡΟΘΤΜΗΑ 

ΔΚΤΥΡΟΝΗ

ΜΟΤ 

 ΔΛΛΔΗΦΖ 

ΒΑΗΚΟΤ  

ΣΔΥΝΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ

Τ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΟΥΗ 

ΓΗΑΦΤΛΔΣΗ

ΚΖ 

ΓΗΑΚΡΗΖ 

 ΕΖΣΖΜΑ 

ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ

 ΜΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗ

Α 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ ΚΑΗ 

ΦΤΛΟ 
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Δθπαηδεπηηθόο : Παξαθαιψ 
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Αξ. GK4: Κείκελν  Κσδηθνπνίεζε Α ηάμεο Κσδηθνπνίεζ

ε Β ηάμεο 

1. Δξώηεζε: Υξεζηκνπνηείηε θαζφινπ ππνινγηζηή ή/ θαη 

άιια λέα ηερλνινγηθά κέζα ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή 

(ζαξσηή, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή, θηι.); 

 Έρεηε ππνινγηζηή ζην ζπίηη; χλδεζε κε 

δηαδίθηπν; 

 Υξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν; 

 Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνηα παξαδείγκαηα 

ρξήζεο. 

 

 

Απάληεζε: Υξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ηνλ 

ζαξσηή θαη ηνλ εθηππσηή φηαλ ρξεηαζηεί ζηε δνπιεηά κνπ 

αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κνπ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηψ 

ην θηλεηφ κνπ γηα λα έρσ πξφζβαζε ζην Internet. πίηη 

κνπ έρσ ππνινγηζηή κε internet θαη ρξεζηκνπνηψ θαη ηα 

Mail γηα επηθνηλσλία κε θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο.  

Υξεζηκνπνηψ ηνλ ππνινγηζηή θαζεκεξηλά γηα λα βιέπσ 

ηα λέα θαη λα ελεκεξψλνκαη, γηα λα επηθνηλσλψ κε άιινπο 

αλζξψπνπο είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είηε 

κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηψ ην internet γηα λα παίξλσ ηδέεο γηα ηε 

δνπιεηά κνπ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο ρξεζηκνπνηψ θαη ην 

θηλεηφ κνπ ηειέθσλν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ζ/Τ 

 αξσηήο 

 Δθηππσηήο 

 Κηλεηφ 

 

Γηαζέηεη Πξφζβαζε ζην 

Internet 

 

 

 Δλεκέξσζε 

Δπηθνηλσλία (Μέζα 

Κνηλ. Γηθη.) 

 Δξγαζία 

 Φπραγσγία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗ

ΚΑ ΜΔΑ 

 

 

 

ΠΡΟΒΑΖ 

ΗΝΣΔΡΝΔΣ 

 

 

 

 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ 

 

2. Δξώηεζε:  Απφ πνχ κάζαηε ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο Ζ/Τ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηε;  

 Μηιήζηε καο γηα απηφ (είδνο, δηάξθεηα, 

«πνηφηεηα», θηι.)  

 

Απάληεζε: Σηο έκαζα είηε κφλε κνπ είηε κε ηε βνήζεηα 

θάπνηνπ γλσζηνχ. Πνιιέο απ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηψ ζηε 

δνπιεηά κνπ ηηο έκαζα ζην παλεπηζηήκην θαη ελψ γηα 

παξαπάλσ γλψζεηο πνπ ζέισ λα απνθηήζσ, ηηο ςάρλσ 

κφλε κνπ. 

Υξεζηκνπνηψ ηηο εθαξκνγέο γξαθείνπ θαη ηδηαίηεξα ην 

Power point. Δπίζεο ηηο ρξεζηκνπνηψ γηα ιφγνπο 

 

 

 

 

 Απηνδίδαθηε 

 Δλαζρφιεζε ζηα 

πιαίζηα εξγαζηψλ 

ζην παλεπηζηήκην 

 

 

 

 Power Point 

 Mail 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΓΝΧΔΧΝ 

Ζ/Τ 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧ

Ν 
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ςπραγσγίαο θαη ελεκεξσηηθνχο (γηα παξάδεηγκα 

εθαξκνγή γηα ην θαηξφ ή γηα λα αθνχσ κνπζηθή). 

 

3. Δξώηεζε: Υξεζηκνπνηείηε Ζ/Τ γηα ηελ εξγαζία ζαο;  

 ε πνηεο πεξηπηψζεηο;  

 Πφζν ζπρλά; Γψζηε καο κεξηθά παξαδείγκαηα 

(θάηη πξφζθαην) 

 

 

Απάληεζε: Υξεζηκνπνηψ αξθεηά ζπρλά ηνλ Ζ/Τ ζηελ 

εξγαζία κνπ. Δηδηθά ζηηο κηθξέο ηάμεηο ηνλ ρξεζηκνπνηψ 

θαζεκεξηλά δηφηη βνεζάεη ηα παηδηά λα ζπγθεληξψλνληαη 

ζην βηβιίν ην νπνίν πξνβάισ. Δπίζεο είλαη πνιχ ρξήζηκνο 

ζην λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά δεμηφηεηεο ηφζν νπηηθέο φζν 

θαη αθνπζηηθέο. ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνλ ρξεζηκνπνηψ 

ηδηαίηεξα ζηα καζεκαηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θνκκάηη 

ηεο γεσκεηξίαο φπνπ ππάξρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα κε ηα 

νπνία κπνξείο λα επεμεξγαζηείο ζρήκαηα θαη λα ηα δεηο 

ηξηζδηάζηαηα ελψ ηαπηφρξνλα επηηπγράλσ εμνηθνλφκεζε 

ρξφλνπ. Σέηνην πξφγξακκα είλαη ην Geo Gebra. Ta applets 

είλαη πνιχ ρξήζηκα γηα φιεο ηηο ηάμεηο. ηα παηδηά αξέζεη 

πεξηζζφηεξν θαη είλαη πην δηαζθεδαζηηθφ λα κάζνπλ,  γηα 

παξάδεηγκα ηελ πξνπαίδεηα, κέζα απ απηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αθνπζηηθέο θαη 

νπηηθέο δεμηφηεηεο 

 Πιεζψξα 

εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

 Δμνηθνλφκεζε 

ρξφλνπ 

 Πην δηαζθεδαζηηθή 

δηδαζθαιία 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ 

ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

5. Δξώηεζε: Πφζν εχθνιε ή δχζθνιε ζα ιέγαηε φηη είλαη ε 

ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζηε εθπαηδεπηηθή πξάμε;  

 Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ 

εξγαζηαθή ζαο θαζεκεξηλφηεηα; 

 Πηζηεχεηε φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ ζε 

ππνινγηζηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ζε ζρέζε κε ηηο 

αλάγθεο; 

 Τπάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε φηαλ αληηκεησπίδεηε 

πξνβιήκαηα; 

 

Απάληεζε: Δπηθξαηεί κηα κέηξηα θαηάζηαζε γηα κέλα πνπ 

γλσξίδσ θάπνηα πξάγκαηα. Γηα απηνχο πνπ δελ έρνπλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Έιιεηςε 

ππνινγηζηψλ 

 Γηαθνξεηηθά επίπεδα 

καζεηψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ

ΣΑ ΥΡΖΖ 

Ζ/Τ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 
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ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ πηζηεχσ φηη είλαη πνιχ δχζθνια. Σν 

βαζηθφηεξν πξφβιεκα είλαη φηη δελ έρνπκε Ζ/Τ γηα φια ηα 

παηδηά κε απνηέιεζκα λα κελ γίλεηαη απνδνηηθά ην 

κάζεκα ή λα απνθεχγνπκε ηε ρξήζε ηνπ αθνχ δε ππάξρεη 

έλαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Δγψ πξνζπαζψ λα δνπιεχσ 

ζε νκάδεο αιιά δε ιχλεηαη πάληα έηζη ην πξφβιεκα αθνχ 

θάπνηεο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνληαη θαη αηνκηθά. Δπίζεο 

ππάξρνπλ δηάθνξα επίπεδα καζεηψλ φζν αθνξά ηηο 

γλψζεηο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εχθνιν λα 

ζπκβαδίζνπλ. Απ ηε δηθή κνπ εκπεηξία ππάξρεη ζπλήζσο 

θάπνηνο άιινο δάζθαινο ζπλήζσο κε αληίζηνηρε 

εηδηθφηεηα πνπ βνεζνχζε. 

 

 

6. Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ ηάμε, φηαλ 

γίλεηαη, επεξεάδεη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο/ ηαηξηάδεη 

θαιχηεξα κε θάπνηα ζηηι δηδαζθαιίαο; 

 

Απάληεζε: Πηζηεχσ φηη ζ φια ηα καζήκαηα κπνξεί λα 

βνεζήζεη. Μπνξψ θάλσ ηελ δηδαζθαιεία πην άκεζε ελψ 

ηαπηφρξνλα λα κεηψζσ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ην 

κάζεκα. Σαπηφρξνλα δηεγείξσ πην εχθνια ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ. Πηζηεχσ φηη βνεζάεη θαη ζην νπηηθφ θαη ζην 

αθνπζηηθφ ζηπι κάζεζεο. Αθφκα πην απνδνηηθή 

δηδαζθαιία επηηπγράλεηαη φηαλ φια απηά ζπλδπάδνληαη κε 

νκαδνζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο. 

 

 

 

 Ακεζφηεηα 

 Μείσζε ρξφλνπ 

 Γηέγεξζε 

ελδηαθέξνληνο 

καζεηψλ 

 Δλίζρπζε 

νπηηθναθνπζηηθνχ 

θαη 

νκαδνζπλεξγαηηθνχ 

ζηπι κάζεζεο 

 

 

 

ΔΠΗΓΡΑΖ 

ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

7. Δξώηεζε: Πνηα είλαη ε «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ ζρνιείνπ 

ζην νπνίν εξγάδεζηε γηα ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ; 

 

Απάληεζε: Δίλαη ζηε πξνζσπηθή επηινγή ηνπ θάζε 

δαζθάινπ αλ ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη ζηε δηδαζθαιία. 

Λφγσ έιιεηςεο πφξσλ ππάξρεη βέβαηα θαη ε πνιηηηθή ηνπ 

«φπνηνο πξνιάβεη». 

 

 

 

Έιιεηςε πνιηηηθήο θαη 

πφξσλ 

 

 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΥΟΛΔΗΟΤ 
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8. Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη  ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ είλαη 

πεξηζζφηεξν αλδξηθή ή γπλαηθεία ππφζεζε; 

 

Απάληεζε: Πηζηεχσ φηη δελ έρεη ζεκαζία ην θχιν. Γελ 

έρσ παξαηεξήζεη θάπνηα δηαθνξά, ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ίδην.  

 

 

 

Γε ζρεηίδεηαη κε ην θχιν 

 

 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ 

ΚΑΗ ΦΤΛΟ 
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GK5: Κείκελν Α΄ Σάμεο Β΄ Σάμεο 

Άγακε, 29 ρξνλψλ, 8 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο 

  

ΓΠ: Υξεζηκνπνηείηε θαζφινπ ππνινγηζηή 

ή/ θαη άιια λέα ηερλνινγηθά κέζα φπσο 

γηα παξάδεηγκα θσηνγξαθηθή ή tablet 

ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή; 

ΕΚ: Υξεζηκνπνηώ θπξίσο ππνινγηζηή 

θαζεκεξηλά θαη πην ζπάληα θσηνγξαθηθή. 

Tablet δελ έρσ. 

ΓΠ: Έρεηε ππνινγηζηή ζην ζπίηη; 

ΕΚ: Ναη. 

 ΓΠ: Έρεηε ζχλδεζε κε δηαδίθηπν; 

ΕΚ: Ναη. 

 ΓΠ: Υξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν; 

ΕΚ: Ναη. 

. 

ΓΠ: Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνηα 

παξαδείγκαηα ρξήζεο…  

ΕΚ: Αληαιιάζσ mail κε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ιακβάλσ mail από ηε 

δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

ΓΠ: Θεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο επαξθή 

ρξήζηε;  

ΕΚ: Μκκ.. (ζθέςε) Ναη. Ξέξσ απηά πνπ 

κνπ είλαη απαξαίηεηα. 

ΓΠ: Γελ δεηάηε, δειαδή, ζπρλά 

ζπκβνπιέο απφ άιινπο; 

ΕΚ: Όρη.  

ΓΠ: Απφ πνχ κάζαηε ηηο δηάθνξεο 

εθαξκνγέο Ζ/Τ πνπ ρξεζηκνπνηείηε;  

ΕΚ: Από ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη από ην 

παλεπηζηήκην. 

ΓΠ: Mηιήζηε καο γηα απηφ..Ση είδνπο 

γλψζεηο πήξαηε; Πφζν θξάηεζαλ ηα 

κεζήκαηα;  

ΕΚ: Σηο βαζηθέο γλώζεο ρξήζεο Ζ/Τ word, 

excel, power point, internet, mail ηηο 

απέθηεζα από ην θξνληηζηήξην ζε 6 κήλεο. 

ην παλεπηζηήκην θάλακε ζε ζεκηλάξην 

εθαξκνγή γηα  παξνπζίαζε εξγαζίαο κε 

πξνβνιή εηθόλαο θαη ήρνπ. 

 

ΓΠ: Υξεζηκνπνηείηε Ζ/Τ γηα ηελ εξγαζία 

ζαο;  

ΕΚ: Ναη. 

ΓΠ: ε πνηεο πεξηπηψζεηο;  

ΕΚ: ηελ ηάμε ζπλδεώ Ζ/Τ κε πξνηδέθηνξα 

 

 

 

Υξεζηκνπνηεί 

ππνινγηζηή, 

θσηνγξαθηθή, 

δηαδίθηπν, 

ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκίν  

 

 

 

 

 

 

 

 

ην ρξεζηκνπνηεί 

γηα ηε δνπιεηά ηεο 

 

 

 

 

γλσξίδεη φζα ηεο 

ρξεηάδνληαη 

 

 

 

ηδησηηθή θαη 

δεκφζηα 

εθπαίδεπζε 

 

 

 

 

γλσξίδεη λα 

ρεηξίδεηαη ηα 

office, ην ίληεξλεη 

θαη πξνγξάκκαηα 

παξνπζίαζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ 

ΜΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΖ ΜΑΗΛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΝΧΔΗ Ζ/Τ 
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γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ 

εξγαζηώλ πνπ βάδσ ζηνπο καζεηέο, 

πξνβάισ δηάθνξεο εηθόλεο θαη βίληεν 

ζρεηηθέο κε ην κάζεκα θαη ζην ζπίηη ςάρλσ 

εξγαζίεο ζην ίληεξλεη γηα ηελ επόκελε κέξα. 

ΓΠ: Πφζν ζπρλά; Γψζηε καο κεξηθά 

παξαδείγκαηα. Κάηη πξφζθαην αο πνχκε. 

ΕΚ: ην ζρνιείν ρξεζηκνπνηώ θάζε κέξα 

ππνινγηζηή. Γηα παξάδεηγκα ζήκεξα 

ιύζακε ηηο αζθήζεηο από ην ην ηεηξάδην 

εξγαζηώλ ηεο γιώζζαο θαη ησλ 

καζεκαηηθώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πξνηδέθηνξα. 

 

ΓΠ: Αο θνπβεληηάζνπκε γηα ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ Ζ/Τ …. 

Πνηα είλαη ε γλψκε πνπ έρεηε γηα ην ζέκα 

απηφ; 

ΕΚ: Μνπ είλαη πάξα πνιύ ρξήζηκνο 

θαζεκεξηλά ζην κάζεκα θαζώο 

εμνηθνλνκώ ρξόλν γηα πην νπζηαζηηθό 

κάζεκα. 

ΓΠ: Δθηφο απφ εξγαιείν δνπιεηάο, ν Ζ/Τ 

έρεη θαη άιιε ρξεζηκφηεηα; 

ΕΚ: Ναη. Δλεκεξώλνκαη γηα ηα λέα ησλ 

θίισλ κνπ ζην facebook θαη γηα ηελ 

επηθαηξόηεηα. Κπξίσο ηληεξλεη δειαδή. 

 

ΓΠ: Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ 

ζηελ εξγαζία ζαο; 

ΕΚ: Ναη πάξα πνιύ γηαηί όιεο ηηο εξγαζίεο 

ηηο γξάθσ ειεθηξνληθά θαη ελεκεξώλνκαη 

γηα λέεο εξγαζίεο θαη βνεζήκαηα. 

 

ΓΠ: Πφζν εχθνιε ή δχζθνιε ζα ιέγαηε 

φηη είλαη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζηε 

εθπαηδεπηηθή πξάμε;  

(παύζε).. Αλ ην ζρνιείν είλαη εμνπιηζκέλν 

ζσζηά, κε γξήγνξν ίληεξλεη θαη θαινύο 

ππνινγηζηέο είλαη αξθεηά εύθνιε θαη 

βνιηθή. 

ΓΠ: Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηελ εξγαζηαθή ζαο 

θαζεκεξηλφηεηα; 

ΕΚ: Γελ έρσ θάπνην ηδηαίηεξν πξόβιεκα, 

πέξα από ην όηη θάπνηεο θνξέο θόβεηαη ην 

ίληεξλεη ιόγσ ηεο ππεξθόξησζεο ηνπ 

δηθηύνπ. 

ΓΠ: Πηζηεχεηε φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ 

ζρνιείνπ ζε ππνινγηζηέο είλαη 

 

Υξεζηκνπνηεί 

ΣΠΔ κέζα ζηε 

ηάμε θαζεκεξηλά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ζ/Τ ηεο είλαη 

πνιχ ρξήζηκνο 

εληφο θαη εθηφο 

ηάμεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσξεί φηη κε ηε 

ζσζηή νξγάλσζε 

ηνπ ζρνιείνπ ε 

ρξήζε ΣΠΔ 

γίλεηαη 

επθνιφηεξε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ 

Ζ/Τ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  
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ηθαλνπνηεηηθφο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο; 

ΕΚ: Ναη πάξα πνιύ γηαηί θάζε ηάμε έρεη ην 

δηθό ηεο ζηαζεξό ππνινγηζηή καδί κε 

πξνηδέθηνξα θαη ζύλδεζε ζην ίληεξλεη.  

ΓΠ: Τπάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε φηαλ 

αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα; 

ΕΚ: Αλ είλαη απιό πξόβιεκά ηνπο θηηάρλεη 

ν δάζθαινο πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ 

δηαθνξεηηθά ηνπο πεγαίλνπκε έμσ ζε 

ηδηώηε. 

 

ΓΠ: Πηζηεχηε φηη ε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ ηάμε, 

φηαλ γίλεηαη, επεξεάδεη ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο ή θαιχηεξα ηαηξηάδεη κε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηηι δηδαζθαιίαο; 

ΕΚ: Θα έιεγα όηη ηαηξηάδεη ζηε 

καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία γηαηί ηξαβάεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη επηθξαηεί 

εζπρία ζηε ηάμε. Απόιπηε βαζηθά! 

 

ΓΠ: Πνηα είλαη ε «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ 

ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδεζηε γηα ηε 

ρξήζε ησλ Ζ/Τ; 

ΕΚ: Βαζηθά ην ζρνιείν έρεη ραξαθηεξηζηεί 

ςεθηαθό. Πξσηαξρηθή ζέιεζε ηνπ 

δηεπζπληή είλαη λα εμνπιίζεη όιεο ηηο ηάμεηο 

κε Ζ/Τ, ίληεξλεη θαη πξνηδέθηνξα. 

ΓΠ: Έρνπλ όιεο νη ηάμεηο δειαδή θαη ηα 

ηξία κέζα πνπ αλαθέξαηε; 

ΕΚ: Ναη! (απαληάεη κε ελζνπζηαζκό) 

ΓΠ: Μέζα απφ ην ρψξν εξγαζίαο ζαο 

ελεκεξψλεζηε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε ρξήζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε;  

ΕΚ: Όρη απόιπηα γηαηί ην ζρνιείν είλαη 

κεγάιν θαη δελ ππάξρεη έγθαηξε ελεκέξσζε 

γηα ηπρόλ ζεκηλάξηα πνπ γίλνληαη. 

 

ΓΠ: Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη/ εο ζαο πνπ 

ελψ δέρνληαη θαηάξηηζε ζηνπο 

ππνινγηζηέο, εμαθνινπζνχλ λα κε ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ;  

ΕΚ: Ναη. 

ΓΠ: Γηαηί; 

ΕΚ: Γηαηί δελ έρνπλ ζπλεζίζεη ηε ρξήζε 

ηνπο. 

ΓΠ: Ση ειηθίαο ζπλήζσο είλαη απηέο; 

ΕΚ: Οη πεξηζζόηεξεο είλαη κεγάιεο ειηθίαο 

θαη επηκέλνπλ ζην παξαδνζηαθό ηξόπν 

δηδαζθαιίαο. 

ΓΠ: Ση πηζηεχεηε ζα βνεζνχζε ηνπο 

 

Σν ζρνιείν ηεο 

είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά 

εμνπιηζκέλν` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηζηεχεη φηη ε 

ρξήζε Ζ/Τ 

ηαηξηάδεη ζηε 

καζεηνθεληξηθή 

κέζνδν 

 

 

 

 

 

Δξγάδεηαη ζε 

ςεθηαθφ ζρνιείν. 

 

 

 

 

 

Γελ πξνιαβαίλεη 

λα ελεκεξσζεί γηα 

ηα λέα ζηελ  

ηερλνινγία  

 

 

 

 

 

Γάζθαινη κεγάιεο 

ειηθίαο κε γλψζεηο 

ΣΠΔ δε  

ρξεζηκνπνηνχλ 

Ζ/Τ ζηελ ηάμε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΓΡΑΖ Ζ/Τ 

ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΥΟΛΔΗΟ ΓΗΑ 

Ζ/Τ 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

ΣΗ ΝΔΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 
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ζπλαδέιθνπο ζαο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

θαιχηεξα ηνπο ππνινγηζηέο; 

ΕΚ: Ίζσο ε θαιύηεξε ελεκέξσζε ή θαη  λα 

δνύλε ζηελ πξάμε πώο γίλεηαη έλα κάζεκα 

κε ηε ρξήζε Ζ/Τ. 

 

 

ΓΠ: Πηζηεχεηε φηη  ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ είλαη 

πεξηζζφηεξν αλδξηθή ή γπλαηθεία 

ππφζεζε; 

ΕΚ: Ννκίδσ δελ έρεη λα θάλεη κε ην θύιν. 

Οπδέηεξε. 

ΓΠ: Θεσξείηε φηη είλαη νη άληξεο ή νη 

γπλαίθεο ζπλάδειθνί ζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηνπο Ζ/Τ;  

ΕΚ: Οη γπλαίθεο θπζηθά! 

ΓΠ: Θα ιέγαηε φηη άληξεο θαη γπλαίθεο 

ρξεζηκνπνηνχλ κε ηελ ίδηα άλεζε ηνπο 

Ζ/Τ;  

ΕΚ: ην ζρνιείν κνπ ζα έιεγα νη γπλαίθεο 

αιιά γεληθά μέξσ νη άληξεο. 

ΓΠ: Πψο δηθαηνινγείηε απηή ηε 

δηαθνξνπνίεζε;  

ΕΚ: Οη γπλαίθεο είλαη πην ελζνπζηαζκέλεο 

κε ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη. 

ΓΠ: Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε λα 

πξνζζέζεηε ή λα ζρνιηάζεηε ζηα ζέκαηα 

πνπ θνπβεληηάζακε; 

ΕΚ: Όρη, απιά ζα ήζεια λα ζρνιηάζσ όηη 

ην ζρνιείν πνπ είκαη θέηνο δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθό παξάδεηγκα ησλ 

ζρνιείσλ ηεο Διιάδαο ζε πνιιά δελ 

ππάξρεη νύηε αίζνπζα ππνινγηζηώλ. 

ΓΠ: Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηνλ ρξφλν ζαο! 

ΕΚ: Παξαθαιώ, γεηα ζαο! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηζηεχεη φηη νη 

γπλαίθεο είλαη 

απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν λέεο 

ηερλνινγίεο αλ θαη 

νη άληξεο 

καζαίλνπλ πην 

εχθνια ηε ρξήζε 

ηνπο 

 

 

 

 

 

 

 

Πηζηεχεη φηη ην 

ζρνιείν ηεο 

απνηειεί εμαίξεζε 

ζε ζρέζε κε ηα 

ζρνιεία ηεο ρψξαο       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΖ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

ΚΑΗ ΦΤΛΟ 
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GK6: Α. ΠΡΟΦΗΛ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

G5 ΜΚ, Γπλαίθα, Άγακε, 28, Δθπαηδεπηηθφο Α/βκηαο  

 

Β. ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ 

ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟΝ Y/H 

ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ Α 

ΣΑΞΖ  

ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

Β ΣΑΞΖ  

-Υξεζηκνπνηείηε θαζόινπ ππνινγηζηή ή/ 

θαη άιια λέα ηερλνινγηθά κέζα ζηελ 

θαζεκεξηλή ζαο δσή (ζαξσηή, ςεθηαθή 

θσηνγξαθηθή, θηι.);  

  

-Υξεζηκνπνηψ. Κηλεηφ, Tablet, Laptop, 

εθηππσηή, ζαξσηή , εληάμεη έρσ θαη απφ 

απηφ θαη ην ρξεζηκνπνηψ θακηά θνξά. Σα 

πάληα. 

 Κηλεηφ 

 Tablet 

 Laptop 

 Δθηππσηή 

 αξσηή 

 

 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ 

ΜΔΑ 

-Έρεηε ππνινγηζηή ζην ζπίηη; - Ναη    

- ύλδεζε κε δηαδίθηπν; -Φπζηθά.   

-Χξαία… Υξεζηκνπνηείηε ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν: -Ναη  

  

-Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνηα 

παξαδείγκαηα ρξήζεο…  

  

-Καηαξρήλ, έρσ blog, νπφηε αλεβάδσ 

αξθεηέο αλαξηήζεηο εθεί. Γηα λα αλεβάζσ 

απηέο ηηο αλαξηήζεηο αλαγθαζηηθά 

ρξεζηκνπνηψ θαη πξνγξάκκαηα 

γξαθηζηηθά, γηα λα θηηάρλσ εηθφλεο. 

Υξεζηκνπνηψ ην Word, ην Power Point, ην 

Movie Maker κε ην νπνίν θηηάρλσ video 

γηα ην Youtube. Κάλσ ηα πάληα, είκαη 

πνιχ κέζα ζε απηά. Σψξα ηειεπηαία, 

δειαδή έρσ εηζαρζεί ζ‟ απηά, εδψ θαη 3-4 

κήλεο είκαη blogger. Καη ζηε δνπιεία κνπ 

φκσο ηα ρξεζηκνπνηψ, θηηάρλσ θπιιάδηα 

γηα ηα παηδηά, θάπνηεο  παξνπζηάζεηο  

 

 ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ 

ΛΟΓΟΗ 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΖ E-MAIL 
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αιιά ζπλήζσο ηηο βξίζθσ έηνηκεο απφ 

εθπαηδεπηηθά sites, facebook πνιχ θαη e-

mails ζπλέρεηα θπξίσο                      γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο .                                                                                        

    

-Άξα Θεσξείηε ηνλ εαπηό ζαο επαξθή 

ρξήζηε; [απηεπάξθεηα] 

  

-Ναη , κε ζεσξψ γηαηί απφ κφλε κνπ έρσ 

αζρνιεζεί, δελ έρσ θάπνην πηπρίν.  

  

   

-Από πνύ κάζαηε ηηο δηάθνξεο 

εθαξκνγέο Ζ/Τ πνπ ρξεζηκνπνηείηε;  

  

Mηιήζηε καο γηα απηό (είδνο, δηάξθεηα, 

«πνηόηεηα», θηι.)  

  

   

- Απφ ηφηε πνπ ήκνπλα κηθξή, ζην 

δεκνηηθφ, είρακε ππνινγηζηή θαη ην είρακε 

γηα παηρλίδη θαη έηζη έκαζα πάξα πνιιά 

πξάγκαηα απφ κφλε κνπ. ην 

κεηαπηπρηαθφ  πνπ  έθαλα 

,ρξεζηκνπνηνχζα  θαη έθαλα δηάθνξα  κε 

απνηέιεζκα λα  κάζσ αξθεηά. Σψξα, πάιη 

γηα λα θάλσ ην blog παξαθνινχζεζα έλα  

ζεκηλάξην ζηε εβίιιε, πέξπζη ην 

Φεβξνπάξην , φπνπ ην ζέκα ήηαλ 

«εθπαίδεπζε ελειίθσλ κέζα απφ λέεο 

ηερλνινγίεο» . Απ φια πνπ καο δίδαμαλ, 

εγψ θξάηεζα ην «πψο  θηηάρλσ έλα blog» , 

ην νπνίν θαη πινπνίεζα θαη επεηδή 

παξάιιεια εμέδσζα ην βηβιίν κνπ, πνπ 

είλαη κε ηξαγνχδηα  ζέινληαο λα ηα 

αλεβάζσ ζην youtube,  έκαζα λα θηηάρλσ 

βίληεν κφλε κνπ. Γελ έρσ πάεη θάπνπ 

αιινχ, αιιά ζέισ λα θάλσ ηελ 

 Γελ ππάξρεη πηπρίν 

 Πξνζσπηθή 

ελαζρφιεζε θαη 

εθκάζεζε 

 

 Δλαζρφιεζε ιφγσ 

κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο 

 

 

 Παξαθνινχζεζε 

ζεκηλαξίνπ ζην 

εμσηεξηθφ 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΓΝΧΔΧΝ Ζ/Τ 
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επηκφξθσζε Β επηπέδνπ. Πξνυπνζέηεη 

βέβαηα λα έρσ θάλεη ηελ Α, γηα ηελ νπνία 

φκσο νη ζέζεηο εμαληινχληαη ακέζσο θαη 

εδψ θαη αξθεηά ρξφληα πξνζπαζψ θαη δελ 

ηα θαηαθέξλσ λα βξσ ζέζε. Διπίδσ, 

ινηπφλ θάπνηα ζηηγκή λα πάξσ απηή ηε 

πηζηνπνίεζε.  

-„Όκσο απιά είλαη κόλν ε πηζηνπνίεζε 

γηαηί κε ηε ρξήζε πνπ θάλεηε, ε 

ηερλνινγία είλαη ήδε κέζα ζηε δσή ζαο.  

  

- ίγνπξα, λαη.   

   

   

Γ. Ζ ΥΡΖΖ/ΜΖ ΥΡΖΖ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟ ΥΧΡΟ 

ΔΡΓΑΗΑ 

  

-Υξεζηκνπνηείηε Ζ/Τ γηα ηελ εξγαζία 

ζαο;  

 

 

 

 

 

 

 

   

-Ναη, ηψξα είκαη ζε ζρνιείν επξσπατθήο 

παηδείαο, φπνπ εθεί έρνπκε πνιιά κέζα, 

νπφηε ρξεζηκνπνηψ ζπλέρεηα.  

 Καζεκεξηλή  ρξήζε 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ  

 Πνηθηιία Σερλνινγηθψλ 

κέζσλ 

  Aκθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε ηα 

παηδηά-καζεηνθεληξηθε 

πξνζέγγηζε 

 

 

 

 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

-ε πνηεο πεξηπηώζεηο;    

- Έρσ ζηε ηάμε κνπ laptop , δηαδξαζηηθφ   
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πίλαθα, έρσ φηη ζέισ απφ ειεθηξνληθά 

κέζα. 

-Πόζν ζπρλά;    

- Κάζε κέξα.    

   

-Γώζηε καο κεξηθά παξαδείγκαηα (θάηη 

πξόζθαην)  

  

Έρσ θαηεβάζεη φια ηα βηβιία, ηα έρσ  ζην 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη αληί λα 

πεξηγξάθσ ζηα παηδηά ηηο καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπο δείρλσ θαηεπζείαλ, ηνπο 

ππνγξακκίδσ φηη ζέισ, ηνπο δίλσ ιίγν 

ρξφλν θαη κεηά ιχλνπκε ηηο αζθήζεηο φινη 

καδί εθεί, νπφηε βιέπνπλ θαηεπζείαλ ηη 

πξέπεη λα θάλνπλ. Έρνπκε θαη internet ζε 

θάζε ηάμε. Απηά ηψξα πνπ είκαη ζην 

επξσπατθφ ζρνιείν. Πην παιηά  δελ είρα 

ηίπνηα, θαζφινπ.  

 ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ 

Ζ/Τ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

    

   

-Αο θνπβεληηάζνπκε γηα ηε ρξεζηκόηεηα 

ηνπ Ζ/Τ …. 

  

-Πνηα είλαη ε γλώκε πνπ έρεηε γηα ην 

ζέκα απηό; 

  

- Δίλαη πάξα πνιχ  ρξήζηκν, γηα λα 

γξάθεηο θείκελα, γηα λα θάλεηο θάπνηα 

παξαπάλσ πξάγκαηα απ‟ φηη θάλεηο κε ην 

θηλεηφ, δηφηη γηα λα κπεηο ζην facebook,  

λα δεηο ηα e-mails ζνπ κπνξείο θαη απφ 

απηφ, αιιά γηα λα θηηάμεηο εηθφλεο, λα 

θηηάμεηο θχιια εξγαζίαο ν ππνινγηζηήο 

είλαη απαξαίηεηνο. 

 Word 

 E-mails 

 Facebook 

 Δηθνλνγξάθεζε 

 Γεκηνπξγία θχιισλ 

εξγαζίαο 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 

Ζ/Τ 

 

-Δθηόο από εξγαιείν δνπιεηάο, ν Ζ/Τ   



 83 

έρεη θαη άιιε ρξεζηκόηεηα; 

- Δθηφο απ‟ ηε δνπιεηά δε λνκίδσ φηη 

ρξεζηκεχεη ζε θάηη, δηφηη κπνξείο λα ηα 

θάλεηο απ‟ ην θηλεηφ πιένλ πνπ έρεη 

ίληεξλεη. 

 Ληγφηεξν ζεκαληηθφο 

 Αληηθαηάζηαζε ηνπ κε 

ην θηλεηφ 

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ 

Ζ/Τ ΔΚΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟΤ 

-Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ 

ζηελ εξγαζία ζαο ; [ζπλάθεηα κε 

εξγαζία] 

  

-Αλ δε δίλεηο θσηνηππίεο , κπνξείο λα 

δνπιεχεηο θαη ρσξίο ππνινγηζηή. Αο 

πνχκε, πην παιηά, φηαλ δνχιεςα γηα πξψηε 

θνξά ην 2008  έθνβα κε ςαιίδη. Έπαηξλα 

δειαδή ηα βνεζήκαηα, ηα έβγαδα 

θσηνηππία , έθνβα κε ςαιίδη φζεο 

αζθήζεηο κνπ ηαίξηαδαλ  θαη έπεηηα έθαλα 

θνιάδ ζε κηα Α4 θαη ηηο έβγαδα.  Γε 

ρξεζηκνπνηνχζα θαζφινπ ππνινγηζηή 

ηφηε.   

  

   

- Μάιηζηα. Πόζν εύθνιε ή δύζθνιε 

ζα ιέγαηε όηη είλαη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ 

ζηε εθπαηδεπηηθή πξάμε; 

-  -  

     Πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ      

ππνινγηζηώλ ζηελ εξγαζηαθή ζαο 

θαζεκεξηλόηεηα; 

  

- ‟ έλα ζρνιείν κε πνιιά άηνκα, ην 

πξφβιεκα είλαη φηη δεκηνπξγείηαη 

νπξά ζηνλ ππνινγηζηή γηα λα 

εθηππψζνπκε θπιιάδηα εξγαζηψλ, ή 

δελ ππάξρεη πνιχ κειάλη νπφηε απηφ 

καο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Άιια 

πξνβιήκαηα είλαη, φηη κπνξεί εγψ λα 

έρσ θαλνλίζεη απηή ηελ ψξα λα θάλσ 

 

- πλσζηηζκφο ζηελ 

εθηχπσζε 

- Έιιεηςε πιηθνηερληθψλ 

κέζσλ 

 

- Με δηαζέζηκν δίθηπν 

ηληεξλεη 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΥΡΖΖ Τ/Ζ 
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θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη ην internet λα  

έρεη «πέζεη», ψζηε λα  κνπ ραιάεη φιν 

ην κάζεκα. Γηαθνξεηηθά, πξέπεη λα 

έρσ ζθεθηεί λα ην θαηεβάζσ, αιιά 

θαη απηφ είλαη αξθεηά ρξνλνβφξν. 

Μνπ ραιάεη ηελ νξγάλσζε κνπ θαη ηα 

παηδηά κέλνπλ λα κελ έρνπλ ηη λα 

θάλνπλ.Παξ‟ φια απηά, ζεσξψ φηη 

δίλεη πην πνιιέο επθνιίεο απ ΄ φηη 

δπζθνιίεο. 

ΣΖΝ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

-  

   

- Άξα ζεσξείηε όηη είλαη πην πνιιά ηα 

ζεηηθά.  Σώξα, πηζηεύεηε όηη ν 

εμνπιηζκόο ηνπ ζρνιείνπ ζε 

ππνινγηζηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθόο ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο; 

-  -  

   

- Έρνπκε έλα ζέκα κε ηνπο εθηππσηέο, 

δειαδή ππάξρνπλ δπν ππνινγηζηέο 

πνπ ζπλδένληαη κε εθηππσηή, νπφηε 

εηδηθά θάπνηεο κέξεο πνπ είλαη αξθεηά 

πηεζκέλεο  ππάξρεη θαζπζηέξεζε 

κεηαμχ καο. Γη απηφ φκσο ηέζεθε 

ζέκα θαη δεηήζακε έμηξα  εθηππσηέο. 

Δπίζεο, έγρξσκα κειάληα πνπ ζε 

άιια ζρνιεία δελ ππάξρνπλ θαλ , ζε 

καο ρξεζηκνπνηνχληαη  κε πνιχ 

νηθνλνκία,  βέβαηα ,γηαηί είλαη αθξηβά 

-  -  

   

- Τπάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε όηαλ 

αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα; 

 -  

   

- Δγψ δελ είκαη ζε έλα ζρνιείν πνπ 

αληηπξνζσπεχεη θάηη ξεαιηζηηθφ, γηαηί 

έρνπκε θαη πην πνιιά θνλδχιηα γη‟ 

 

-  

-  

-  
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απηφ ήδε έρνπκε αγνξάζεη αξθεηά 

πξάγκαηα, έρνπκε ηερληθφ πνπ έξρεηαη 

φπνηε ζέινπκε. Αθφκα φκσο, θαη φηαλ 

ήκνπλα ζ΄ έλα πνιχ απνκαθξπζκέλν, 

κνλνζέζην  ζρνιείν ζ‟ έλα ρσξηφ  

εξρφηαλ έλαο ηερληθφο ν νπνίνο ήηαλ 

απφ ηνλ νξγαληζκφ ππνζηήξημεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Πιεξσλφηαλ  

ηα κεηαθνξηθά ηνπ γηα λα έξζεη, εκείο 

δελ είρακε ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη 

πξνζπκνπνηνχηαλ λα καο δείμεη 

πξάγκαηα θαη λα καο θηηάμεη ηνπο 

ππνινγηζηέο.  Δπίζεο, πάιη ζε 

αλάινγν ζρνιείν, φηαλ καο ηειείσλαλ 

ηα κειάληα ηνπ εθηππσηή ή είρακε 

ζέκαηα κε ην θσηνηππηθφ   είρακε 

ηερληθή ππνζηήξημε.  

-  

-  

- ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

- Δπαξθήο ηερληθή ζηήξημε 

ιφγσ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ζρνιείνπ 

   

- Πηζηεύηε όηη ε ρξήζε Ζ/Τ ζηελ 

ηάμε, όηαλ γίλεηαη, επεξεάδεη ηε 

κέζνδν δηδαζθαιίαο/ ηαηξηάδεη 

θαιύηεξα κε θάπνηα ζηηι 

δηδαζθαιίαο; 

 

 

 

 

 

-  

   

- ίγνπξα, λαη. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

ηζηνξία βνεζάεη πάξα πνιχ λα δείμεηο 

πεγέο , δηαθάλεηεο, Τπάξρνπλ πνιιέο 

επηπρψο έηνηκεο. Αληί λα θάλεηο 

αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ ή λα ην ιεο 

απέμσ, δείρλεηο βίληεν, θάπνηεο 

παξνπζηάζεηο πνπ δείρλνπλ ηελ χιε 

πνπ είλαη λα δηδάμεηο αιιά κε 

παξαπάλσ πιεξνθνξίεο (ράξηεο, 

βειάθηα) θαη ηα παηδηά εκπεδψλνπλ 

-  

-  

-  

-  

-  

- Δκπινπηηζκφο καζήκαηνο 

- Παξνπζίαζε βίληεν, 

δηαθάλεηεο 

 

-  

 

 

 

 

 

- ΔΠΗΓΡΑΖ 

Ζ/Τ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

-  
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θαιχηεξα ην κάζεκα.  Ζ δηδαζθαιία 

ζνπ έηζη, εκπινπηίδεηαη.  

   

- ίγνπξα θαη γηα ηα παηδηά είλαη πνιύ 

ελδηαθέξνλ έηζη,  ην κάζεκα.  

-  -  

   

- Ναη, ην καζαίλνπλ πην εχθνια. -  -  

   

-Πνηα είλαη ε «επίζεκε πνιηηηθή» ηνπ 

ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδεζηε γηα ηε 

ρξήζε ησλ Ζ/Τ; 

   

 

 

-ιεο νη ηάμεηο έρνπλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα, 

ηληεξλεη θαη laptop, νπφηε θαηαιαβαίλεηε 

(γέιηα) . Δίλαη έλα επξσπατθφ ζρνιείν, κε 

αλάινγεο πξνδηαγξαθέο.   

Πιήξεο θάιπςε ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ απφ ην ζρνιείν 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΥΟΛΔΗΟΤ ΓΗΑ 

ΣΟΝ Ζ/Τ  

   

   

-Μέζα από ην ρώξν εξγαζίαο ζαο 

ελεκεξώλεζηε γηα ηηο ηειεπηαίεο 

εμειίμεηο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε 

ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε;  

   

- ρεηηθά κε ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 

ηνπο ηνπνζέηεζαλ πέξπζη. Γελ είρα ηδέα 

πψο λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζσ θαη δελ ήξζε 

θαλείο λα καο ελεκεξψζεη απφ ηελ 

Πξσηνβάζκηα ή λα γίλεη θάπνην ζεκηλάξην 

γηα λα ην παξαθνινπζήζνπκε. Ήξζε κφλν 

ν άλζξσπνο απφ θεη πνπ έγηλε ε αγνξά  θαη 

καο έθαλε έλα ζεκηλάξην απφγεπκα 

πξναηξεηηθφ, δειαδή δελ ήηαλ θαλ κέζα 

ζην σξάξην καο…. 

 Κακία επηκφξθσζε απφ 

ην Τπνπξγείνπ παηδείαο 

 Πξνζσπηθή 

ελαζρφιεζε 

 Τπφδεημε θαη ζε 

άιινπο ζπλαδέιθνπο 

 

 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

ΣΗ ΝΔΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

   

- …Πνπ ζεκαίλεη όηη θάπνηνη δελ ην 

παξαθνινύζεζαλ….  
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-Ναη, δειαδή αλ είρεο θάηη άιιν λα θάλεηο 

δε ζα κπνξνχζεο.  Παξ‟ φια απηά, εθείλνο 

καο έδεημε ηα βαζηθά, πσο αλνίγεη , πσο 

ρξεζηκνπνηνχκε ην ζηπιφ πνπ έρεη, φια ηα 

ππφινηπα έπξεπε κφλε κνπ λα ςάμσ.  

Γεληθά, απ‟ φηη μέξσ είλαη πνιχ ιίγνη 

δάζθαινη πνπ μέξνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη φ έλαο 

πνπ γλσξίδεη δείρλεη ζηνπο άιινπο. Φέηνο, 

πνπ ήξζαλ θαηλνχξηα άηνκα δελ είραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ δηαδξαζηηθφ  ζηελ 

ηάμε θαη δελ ππήξρε θακία πξφβιεςε λα 

ηνπο κάζεη θάπνηνο. Δλλνείηαη, αθνχ  εκείο 

ην κάζακε πέξπζη, δε ην δηδάζθνπλ μαλά 

θαη ηνπο εθπαηδεχζακε εκείο.   

  

   

-Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη/ εο ζαο πνπ ελώ 

δέρνληαη θαηάξηηζε ζηνπο ππνινγηζηέο, 

εμαθνινπζνύλ λα κε ηηο ρξεζηκνπνηνύλ; 

Καη γηαηί; 

  

   

-Γελ ην μέξσ απηφ. Απηφ πνπ έρσ δεη είλαη 

άηνκα κε δπν θαη ηξία πηπρία ηχπνπ ECDL 

θαη δελ μέξαλε ηα βαζηθά, ηα νπνία εγψ 

έρσ κάζεη κε ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή απφ 

αλάγθε γηα λα θάλσ ηηο εξγαζίεο κνπ .  

Κάηη ηέηνην είλαη απιά κηα ζπιινγή 

πηπρίσλ θαη ηίπνηα άιιν. (γέιηα) 

  

   

-..Ση πηζηεύεηε ζα βνεζνύζε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζαο λα ρξεζηκνπνηνύλ 

θαιύηεξα ηνπο ππνινγηζηέο; 

  

-.. Ίζσο απηέο νη επηκνξθψζεηο πνπ 

γίλνληαη, αιιά είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

 

 πζηεκαηηθέο 
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κπεηο θαη λα ζεο. Πφζν κάιινλ θάπνηνη 

πνπ δε ζέινπλ.! Αλ φκσο έρνπλ ηληεξλεη 

κέζα ζηε ηάμε, δχζθνιν λα κελ ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηαηί ζα θαηαιάβνπλ φηη 

είλαη πάξα πνιχ ρξήζηκν.  Οπφηε, αλ ηα 

ζρνιεία έρνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 

πνπ δελ είλαη θαη ηφζν δχζθνιν θαη πιένλ 

δελ είλαη αθξηβφ, ζα ππάξμεη κεγαιχηεξν 

θίλεηξν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  Βέβαηα, 

ζ‟ έλα άιιν ζρνιείν πνπ ήκνπλ δφζεθε 

ρξεκαηνδφηεζε λα πάξνπκε δέθα laptop 

θαη ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη ππήξρε κέζα 

αληηγξακκέλν ινγηζκηθφ, ελψ εκείο είρακε 

πιεξψζεη γηα απζεληηθφ. Με απνηέιεζκα 

λα κελ κπνξείο λα δνπιέςεηο θαη λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεηο. Δπεηδή φκσο ήηαλ ηέινο 

ρξνληάο θαλέλαο δελ ελδηαθέξζεθε λα ην 

θάλεη ζέκα θαη έηζη νη ππνινγηζηέο 

έκεηλαλ ζρεδφλ ζε αρξεζηία.  

επηκνξθψζεηο 

 Γπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο απφ 

φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

 Πεξηζζφηεξα 

ηερλνινγηθά κέζα ζηα 

ζρνιεία 

 Δπεμήγεζε ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο 

ρξήζεο θάζε κέζνπ απφ 

εηδηθνχο 

 

 

 

 

 

ΔΝΑΤΜΑ 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

   

-Ση πηζηεύεηε ζα έθαλε εζάο λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζόηεξν;  

  

- Διπίδσ φηαλ έξζεη ε ζεηξά κνπ λα πάσ 

ζην ΄Β επίπεδν (αλαθέξεηαη ζηελ 

πηζηνπνίεζε) θαη λα κάζσ πεξηζζφηεξα 

πξάγκαηα, ζίγνπξα ζα κπνξψ λα θάλσ 

πεξηζζφηεξα ζην  Power Point, πνπ δε ην 

μέξσ θαιά. Δπίζεο, θάηη πνπ δελ θάλσ 

πνιχ είλαη λα ρξεζηκνπνηψ ην δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα δηαδξαζηηθά.  Σα παηδηά, δειαδή, 

κφλν γξάθνπλ ζηνλ πίλαθα, δελ θάλνπλ  

ρξήζε θάπνησλ άιισλ πξνγξακκάησλ πνπ 

έρεη, δηφηη ην ζεσξψ ρξνλνβφξν.  

  

- Γελ είλαη όκσο θάηη πνπ δελ γλσξίδεηε,   
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αιιά θάηη πνπ ζαο κεηώλεη ην ρξόλν πνπ 

ζα ήηαλ απαξαίηεηνο γηα θάηη άιιν…. 

-Αθξηβψο.    

   

   

- Πηζηεύεηε όηη  ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ είλαη 

πεξηζζόηεξν αλδξηθή ή γπλαηθεία 

ππόζεζε; [πεπνηζήζεηο] 

 

 

 

- Δκείο νη δαζθάιεο είκαζηε θαηά 90% 

γπλαίθεο, αιιά θαη πάιη δελ κπνξψ λα πσ 

φηη βιέπσ θάπνηα δηαθνξά. 

 Γελ ππάξρεη δηάθξηζε 

 Γελ είρε αλάινγν 

παξάδεηγκα πνηέ 

ΥΡΖΖ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

ΚΑΗ ΦΤΛΟ 

- … ζεσξείηε όηη είλαη νη άληξεο ή νη 

γπλαίθεο ζπλάδειθνί ζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ηνπο Ζ/Τ; 

[«πξαγκαηηθόηεηα»] 

  

- Δληάμεη απηνί πνπ δηδάζθνπλ 

πιεξνθνξηθή είλαη ζρεδφλ πάληα άληξεο, 

αλ ην δνχκε έηζη.  Αιιά εθφζνλ εκείο 

είκαζηε θαηά θχξην ιφγν γπλαίθεο, δελ 

κπνξψ λα ζπγθξίλσ. Γειαδή, εκείο ζην 

ζρνιείν δελ έρνπκε θαλέλα άληξα 

δάζθαιν. 

  

   

-Θα ιέγαηε όηη άληξεο θαη γπλαίθεο 

ρξεζηκνπνηνύλ κε ηελ ίδηα άλεζε ηνπο 

Ζ/Τ;  

  

Πώο δηθαηνινγείηε απηή ηε 

δηαθνξνπνίεζε;  

  

- Καη ζηε ζρνιή θαη ζην κεηαπηπρηαθφ, 

δελ είρα θάπνην  αληξηθφ παξάδεηγκα.  

-  -  

   

-Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε λα 

πξνζζέζεηε ζηα ζέκαηα πνπ 
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θνπβεληηάζακε; 

-Ναη,  ζα ήζεια λα πξνζζέζσ φηη ππάξρεη 

κεγάιε δηαθνξά ζηα ζρνιεία, δειαδή 

ππάξρεη ζρνιείν πνπ έρεη κφλν έλα 

ππνινγηζηή θαη ηίπνηα άιιν θαη ππάξρεη 

θαη ην επξσπατθφ ζρνιείν . Τπάξρνπλ, 

δειαδή κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο. Αιιά 

ζεσξψ, φηη ζηγά ζηγά φια ηα ζρνιεία 

εμειίζζνληαη πάξα πνιχ, νπφηε πηζηεχσ 

ζχληνκα ζα ππάξρεη ζηα πην πνιιά 

ζρνιεία πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία θαη γη‟  

απηφ ην ιφγν είλαη επηηαθηηθή αλάγθε 

φισλ  λα επηκνξθσζνχλ.  

  

   

- αο επραξηζηώ πνιύ γηα ην ρξόλν 

θαη ηε βνήζεηα ζαο.! 

-  -  

- Σίπνηα. Δπραξηζηψ θαη εγψ.! -  -  
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GK7: ΑΠΟΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ  

Κείκελν 1 Α ηάμεο Β Σάμεο 

 

ΜΠ (Δξεπλήηξηα):  Καιεζπέξα.  Όπσο 

ζαο είρα ελεκεξώζεη θαη ερζέο, ζηα 

πιαίζηα ελόο εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

πνπ γίλεηαη σο κέξνο ησλ κεηαπηπρηαθώλ 

κνπ ζπνπδώλ, δηεμάγνπκε κηα έξεπλα γηα 

ηε δηεύξπλζε ησλ παξαγόλησλ πνπ 

απνηξέπνπλ εθπαηδεπηηθνύο απ’ ην λα 

αμηνπνηήζνπλ ππνινγηζηέο θαη άιια λέα, 

ηερλνινγηθά κέζα ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο 

ηνπο...  

G5 ΓΣ:  Ναί, λαη, ην ζπκάκαη! 

ΜΠ:  Ωξαία!  Η ζπλέληεπμε απηή  ζα 

αμηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα 

πιαίζηα ησλ ζπνπδώλ κνπ, είλαη αλώλπκε 

θαη ζα ηεξεζεί πιήξεο ερεκύζεηα γηα ην 

πεξηερόκελν θαη γηα πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα πιεξνθνξίεο. Απαληήζηε 

ειεύζεξα ρσξίο ελδνηαζκνύο γηα ζσζηέο 

ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. Δελ ππάξρεη 

ζσζηό ή ιάζνο. Υπάξρεη κόλν ε δηθή ζαο 

γλώκε θαη απηή καο ελδηαθέξεη.  

G5 ΓΣ:  Γελ ππάξρεη θάλελα πξφβιεκα.  

Άιισζηε θη εζχ κε βνήζεζεο φηαλ έπξεπε 

λα πάξσ ζπλέληεπμε, ζηα πιαίζηα ηνπ 

δηθνχ κνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

(ρακνγειάεη)  

ΜΠ:  Θα καγλεηνθσλήζνπκε ηε 

ζπλέληεπμή καο κε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο. 
G5 ΓΣ:   ΟΚ 

ΜΠ:  Φξεζηκνπνηείηε θαζόινπ 

ππνινγηζηή ή/θαη άιια ηερλνινγηθά κέζα 

ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή, όπσο 

ζαξσηή, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή, 

εθηππσηή θηι; 

G5 ΓΣ:  Ναη, πνιχ.  Παξαθνινπζψ έλα εμ 

απνζηάζεσο κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, 

νπφηε ε θαζεκεξηλά ρξεζηκνπνηψ ηνλ ει. 

ππνινγηζηή.  Γεληθά, ζα έιεγα φηη 

ρξεζηκνπνηψ φια απηά πνπ αλέθεξεο. 

ΜΠ:  Να θαληαζηώ, ινηπόλ, όηη ππάξρεη 

ππνινγηζηήο ζην ζπίηη θαη ζύλδεζε ζην 

δηαδίθηπν; 
G5 ΓΣ:   Ναη, αζθαιψο ππάξρεη. 

ΜΠ:  Φξεζηκνπνείηε ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν; 

G5 ΓΣ:   Καζεκεξηλά, λαη... Γηα ην 

Παλεπηζηήκην θπξίσο.  Σν κεηαπηπρηαθφ 

πνπ παξαθνινπζψ είλαη εμ απνζηάζεσο. 

 

 

 

Δλεκέξσζε γηα ζθνπφ 

ζπλέλεηπμεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ/Τ ζηα πιαίζηα εμ 

απνζηάζεσο κεηαπηπρηαθνχ 

 

 

 

 

 

Γηαδίθηπν: λαη 

 

 

Υξήζε ει. ηαρπδξνκίνπ 

 

 

 

 

Ζ/Τ  γηα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ 

ΜΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΖ email 
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ΜΠ:  Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνηα 

παξαδείγκαηα ρξήζεο γεληθόηεξα; 
G5 ΓΣ:   Δθηφο, απ‟ ην φηη κνπ ρξεζηκεχεη 

γηα ην κεηαπηπρηαθφ, ελεκξψλνκαη, 

παξαθνινπζψ δηάθνξα πξνγξάκκαηα απφ 

ηνλ ππνινγηζηή, παξά απφ ηελ ηειεφξαζε, 

αθνχσ κνπζηθή, ρξεζηκνπνηψ ηα δηάθνξα 

κέζα δηθηχσζεο... (ζθέθηεηαη)  ην 

ζρνιείν ζίγνπξα, γηα λα εηνηκάζσ πιηθφ 

γηα ηελ ηάμε κνπ ή λα ελεκεξσζψ γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε. 

ΜΠ:  Θεσξείηε ηνλ εαπηό ζαο επαξθή 

ρξήζηε; 
G5 ΓΣ:   Γελ ηα μέξσ φια, αιιά ζεσξψ 

φηη ζε γεληθέο γξακκέο λαη. (θνπλάεη ην 

θεθάιη ζπγθαηαβαηηθά) 

ΜΠ:  Από πνπ κάζαηε ηηο δηάθνξεο 

εθαξκνγέο Η/Υ πνπ ρξεζηκνπνηείηε; 

G5 ΓΣ:   Απφ πνιχ κηθξφο είρα 

ππνινγηζηή ζην ζπίηη.  Πξέπεη λα ήκαζηαλ 

άπ‟ ηνπο πξψηνπο πνπ πήξαλ ππνινγηζηή.  

Ήηαλ ε δνπιεία ησλ γνληψλ κνπ ηέηνηα, 

νπφηε είρακε ππνινγηζηή ζην ζπίηη θαη 

εμνηθεηψζεθα απφ λσξίο.  Γελ έρσ 

παξαθνινπζήζεη καζήκαηα, αλ απηφ 

ελλνείο.  Καη ζην Παλεπηζηήκην, ζην 

Ρέζπκλν, ιφγσ  εξγαζηψλ πνπ καο έβαδαλ 

έπξεπε λα δνπιέςνπκε ζε ππνινγηζηή.   

ΜΠ:  Φξεζηκνπνηείηε Η/Υ ζηε δνπιεηά 

ζαο; 
G5 ΓΣ:   ρη αξθεηά. 

ΜΠ:  Σε πνηέο πεξηπηώζεηο ζα ιέγαηε όηη 

ρξεζηκνπνείηε; 

G5 ΓΣ:   Κπξίσο γηα ηε Γεσγξαθία, ηελ 

Ηζηνξία θαη ηε Φπζηθή. 

ΜΠ:  Πόζν ζπρλά;  Δώζηε καο κεξηθά 

παξαδείγκαηα. 

G5 ΓΣ:   Κνίηα, ζην ζρνιείν πνπ είκαη 

θέηνο, δελ ππάξρεη ππνινγηζηήο ζε θάζε 

ηάμε.  Έρνπκε έλαλ ζην γξαθείν ησλ 

δαζθάισλ, φρη laptop, ζηαζεξφ.  Οπφηε, 

θάζε θνξά πνπ ζέισ λα θάλσ θάηη κε ηνλ 

ππνινγηζηή πξέπεη λα κεηαθέξσ ην δηθφ 

κνπ laptop ζην ζρνιείν.  Απηφο είλαη 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο.  Δπίζεο, δελ 

είρακε πξνηδέθηνξα ζην ζρνιείν θαη 

πήξακε θέηνο, αιιά ν δηεπζπληήο δελ 

ζέιεη λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε ζπρλά γηαηί 

θνβάηαη κελ ηνλ ραιάζνπκε...  Άξα 

θαηαιαβαίλεηο, φηη ιίγεο θνξέο έρσ 

ρξεζηκνπνηήζεη θέηνο ππνινγηζηή θαη 

 εθπαίδεπζε 

 Δλεκέξσζε 

 Μνπζηθή 

 Μέζα δηθηχσζεο 

 Γεκηνπξγία πιηθνχ 

γηα ην ζρι 

 

 

 

Δπάξθεηα= λαη 

 

 

 

 

Πξνέιεπζε γλώζεσλ 

 Οηθνγέλεηα 

 Απηνδίδαθηνο 

 Φνηηεηήο  

 

 

 

 

 

 

Ζ/Τ ζηε δνπιεηά       

 φρη πνιχ 

 γεσγξαθία 

 ηζηνξία 

 θπζηθή 

 

 

 

 

ηε ζρνιηθή κνλάδα: 

 φρη Ζ/Τ ζε θάζε 

ηάμε 

 1 ππνινγηζηήο ζην 

Γξαθείν Γαζθάισλ 

 Ο δηεπζπληήο δελ 

δίλεη πξνηδέθηνξα 

 

 

Μεηαθέξεη ην πξνζσπηθφ 

ηνπ   laptop 

 

(αληίζεζε κε πξνεγνχκελν 

ζρνιείν) 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΖ 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ -

ΔΚΣΟ 

ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΓΝΧΔΧΝ Ζ/Τ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ 

ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΥΡΖΖ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

            + 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΥΟΛΔΗΟΤ 
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άιια κέζα.  Αληίζεηα, ζην πεξζηλφ κνπ 

ζρνιείν έηρακε ηα πάληα, κέρξη θαη 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα.  Πέξπζη, 

ρξεζηκνπνηνχζα ππνινγηζηή ζπρλά, 

θπξηψο γηα πξνβνιή βίληεν ζρεηηθά κε ην 

κάζεκα. 

ΜΠ:  Αο θνπβεληηάζνπκε γηα ηε 

ρξεζηκόηεηα ηνπ Η/Υ.  Πνηά είλαη ε 

γλώκε πνπ έρεηε γηα ην ζέκα απηό; 
G5 ΓΣ:   Θεσξψ φηη είλαη έλα αξθεηά 

βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα εκάο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  Αιιά δελ θηάλεη κφλν 

απηφ!  Δίλαη έλα ζσξφ πξνβιήκαηα πνπ 

πξέπεη λα ιπζνχλ πξψηα. 

ΜΠ:  Τί ελλνείηε; 

G5 ΓΣ:   ηη δελ αξθεί λα ην ζεσξψ κφλν 

εγψ.  Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ ππνινγηζηέο 

ζε φια ηα ζρνιεία, αθφκα θαη ζηα πην 

κηθξά θαη απνκαθξπζκέλα, ψζηε φια ηα 

παηδηά θαη νη δάζθαινη λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηελ ηερλνινγία.  Αθφκα είλαη θαη ε 

ζηξαηεγηθή ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ δηεπζπληή 

πνπ παίδεη ξφιν (δίλεη έκθαζε). 

ΜΠ:  Εθηόο από εξγαιείν δνπιεηάο ν Η/Υ 

έρεη θαη θαη άιιε ρξεζηκόηεηα; 
G5 ΓΣ:   Ναη.  Ννκίδσ φηη ηα αλέθεξα θαη 

πξηλ.  Δίλαη έλαο ηξφπνο γηα λα 

ελεκεξσλφκαζηε, λα θξαηάκε επαθή κε 

θίινπο καο, λα κηιάκε, λα αθνχκε 

κνπζηθή.  Δίλαη θαη εξγαιείν κάζεζεο γηα 

καο ηνπο ίδηνπο, θαζψο καο βνεζάεη ζηηο 

ζπνπδέο καο (ρακόγειν). 

ΜΠ:  Είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Η/Υ 

ζηελ εξγαζία ζαο; 
G5 ΓΣ:  Γελ μέξσ αλ ζα ηε ραξαθηήξηδα 

απαξαίηεηε, αιιά θαιφ ζα ήηαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ππνινγηζηή ζηε 

δηδαζθαιία καο.  Μπνξεί λα θάλεη πην 

ελδηαθέξνλ ην κάζεκα, λα ηξαβήμεη ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ, λα μεθχγνπλ θαη νη 

καζεηέο θαη εκείο απφ ην βηβιίν.  

Απαξαίηεηνο ζα έιεγα φηη είλαη φζνλ 

αθνξά ηε δηθηχσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ κε ηελ Πξσηνβάζκηα ή ην 

ρνιηθφ χκβνπιν.  Μέζσ ηνπ 

ππνινγηζηή καο ελεκεξσλνπλ απφ ην 

Γξαθείν Πξσηνβάζκηαο γηα δηάθνξα 

ππεξεζηαθά ζέκαηα. 

ΜΠ:  Πνηά είλαη ηα θπξηόηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε 

ησλ ππνινγηζηώλ ζηελ εξγαζηαθή ζαο 

 

 

 

 

 

 

Γλώκε γηα ρξήζε Ζ/Τ: 

Βνεζεηηθφ εξγαιείν 

 

 

 

Πξνϋπνζέζεηο ρξήζεο 

 Να ππάξρνπλ Ζ/Τ 

ζε θάζε ζρ. Μνλάδα 

 Γηεπζπληήο  (πψο;) 

 

 

 

 

 

 

 

Υξήζε Ζ/Τ 

 

 

 

 

 

Πώο εμππεξεηεί ν Ζ/Τ 

ζηελ εθπαίδεπζε: 

 Δλδηαθέξνλ 

 Ξεθεχγεη απφ ηελ 

παξαδνζηαθή 

κέζνδν 

 Γηθηχσζε κε 

εμσηεξηθνχο θνξείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνβιήκαηα: 

 Γελ ππάξρνπλ Ζ/Τ 

ζηα ζρνιεία 

 Υάλεηαη ε ζχλδεζε 

ζην δηαδίθηπν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΝΑΤΜΑ ΓΗΑ 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ 

ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΖ 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ -

ΔΚΣΟ 

ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

 

 

ΔΠΗΓΡΑΖ 

ΣΟΤ Ζ/Τ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΥΡΖΖ ΣΖ 



 94 

θαζεκεξηλόηεηα; 

G5 ΓΣ:  Θεσξψ φηη ην κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα είλαη ε ππνζηειέρσζε ησλ 

ζρνιείσλ κε ππνινγηζηέο!  Απφ „θεη θαη 

πέξα, πξφβιεκα είλαη φηαλ ράλεηαη ε 

ζχλδεζε ζην δίθηπν θαη δελ κπνξείο λα 

θάλεηο απηφ πνπ είρεο ζρεδηάζεη κε ηα 

παηδία. 

ΜΠ:  Υπάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε όηαλ 

αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα; 

G5 ΓΣ:  ρη. 

ΜΠ:  Πηζηεύεηε όηη ε ρξήζε Η/Υ ζηελ 

ηάμε, όηαλ γίλεηαη, επεξεάδεη ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο/ηαηξηάδεη θαιύηεξα κε 

θάπνηα ζηηι δηδαζθαιίαο; 

G5 ΓΣ:  ίγνπξα επεξεάδεη ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο!  Ξεθεχγνπκε απφ ηελ 

παξαδνζηαθή, δαζθαινθεληξηθή κέζνδν.  

Βνεζάεη ζηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη θάλεη 

πνιχ πην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα γηα ηα 

παηδηά.  Σνπο ηξαβάεη ηελ πξνζνρή.  Ίζσο 

ην βιέπνπλ ιίγν θαη ζαλ παηρλίδη, παξά 

ζαλ κάζεκα νπφηε αθνζηψλνληαη 

πεξηζζφηεξν. 

ΜΠ: Πνηά είλαη ε «επίζεκε πνιηηηθή» 

ηνπ ζρνιείνπ πνπ εξγάδεζηε γηα ηε ρξήζε 

ησλ Η/Υ; 

G5 ΓΣ:  Γελ ππάξρεη πνιηηηθή (γειάεη 

εηξσληθά).  Γελ έρνπκε ππνινγηζηέο.  

Αθφκα θαη φηαλ θέξνπκε εκείο ην δηθφ 

καο, απ‟ ην ζπίηη, ν δηεπζπληήο είλαη 

αξλεηηθφο ζηε ρξήζε ηνπ πξνηδέθηνξα. 

ΜΠ:  Μέζα από ην ρώξν ηεο εξγαζίαο 

ζαο ελεκεξώλεζηε γηα ηηο ηειεπηαίεο 

εμειίμεηο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε 

ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε; 
G5 ΓΣ:  (ζθέθηεηαη) πάληα λνκίδσ... 

Γνπιεχσ 6 ρξφληα θαη κφλν δχν θνξέο 

έρνπλ νξγαλψζεη θάπνην ζεκηλάξην νη 

ρνιηθνί χκβνπινη ζρεηηθά κε ηνπο Ζ/Τ.  

Σνπιάρηζηνλ εδψ, ζην Ζξάθιεην, αιινχ 

δελ μέξσ.  Μφλν αλ ςαρηνχκε κφλνη καο 

ζρεηηθά κε ην ζέκα. 

ΜΠ:  Υπάξρνπλ ζπλάδειθνη/εο πνπ ελώ 

δέρνληαη θαηάξηηζε ζηνπο ππνινγηζηέο 

εμαθνινπζνπλ λα κελ ηνπο 

ρξεζηκνπνηνύλ; 

G5 ΓΣ:  κκκ (ζθέθηεηαη) Ίζσο νη 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί. 

ΜΠ:  Γηαηί; 

G5 ΓΣ:  Φαληάδνκαη δηφηη, ηα πεξηζζφηεξα 

 Γελ ππάξρεη ηερληθή 

ππνζηήξημε 

 

 

 

 

 

 

ηηι δηδαζθαιίαο (πώο 

εμππεξεηεί ν Ζ/Τ) 

 Γηαζεκαηηθφηεηα 

 Δλδηαθέξνλ 

 Παηγληψδεο ηξφπνο 

κάζεζεο 

 

 

 

 

 

Πνιηηηθή ζρνιείνπ 

ζρεηηθά κε ηερλνινγηθά 

κέζα:  αλχπαξθηε 

 

 

 

 

 

 

Γελ δηνξγαλψλνληαη 

ζεκηλάξηα γηα ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ 

 

 

 

 

 

Οη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία 

δελ ρξεζηκνπνηνύλ Ζ/Τ.  

Γηαηί; 

 

 

 πλήζεηα 

 Απξφνπηα 

 Φφβνο κήπσο 

ξεδηιεπηνχλ 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΓΡΑΖ Ζ/Τ 

ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΥΟΛΔΗΟΤ ΓΗΑ 

ΣΟΝ Ζ/Τ 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 

ΔΚΠ/ΚΧΝ ΣΗ 

ΝΔΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

 

 

 

 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ 

ΖΛΗΚΗΑ 
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ρξφληα δνχιεπαλ ρσξίο ππνινγηζηή.  Σα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εληαρζεί νη 

ππνινγηζηέο ζην ζρνιείν ζε ηφζν κεγάιν 

βαζκφ.  Δπνκέλσο, δελ έρνπλ ζπλεζίζεη, 

δελ έρνπλ κάζεη λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηφζν θαιά.  Μπνξεί θαη λα θνβνχληαη 

κήπσο ζπκβεί θάηη ηελ ψξα ηνπ 

καζήκαηνο πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα ην 

αληηκεησπίζνπλ κε απνηέιεζκα λα κελ 

θάλνπλ απηφ πνπ είραλ πξνεηνηκάζεη ή λα 

ράζνπλ ηελ αμηνπνηζηία ηνπο απέλαληη 

ζηνπο καζεηέο.  Να θνβνχληαη κήπσο 

ξεδηιεπηνχλ. 

ΜΠ:  Τί πηζηεύεηε ζα βνεζνύζε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζαο λα ρξεζηκνπνηνύλ 

θαιύηεξα ηνπο ππνινγηζηέο; 

G5 ΓΣ:  Πηζηεχσ πεξηζζφηεξα ζεκηλάξηα, 

κηα επηκφξθσζε επί ηνπ ζέκαηνο.  

Βησκαηηθά φκσο, ζηελ πξάμε! Ή ε χπαξμε 

θάπνηνπ εηδηθνχ ζην ζρνιείν.  ηα ζρνιεία 

πνπ ππάξρεη δάζθαινο Πιεξνθνξηθήο, 

ίζσο ληψζνπλ πην αζθαιή ηα άηνκα απηά. 

ΜΠ:  Τη πηζηεύεηε ζα έθαλε εζάο λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζόηεξν; 

G5 ΓΣ:  Να είρα έλα ππνινγηζηή ζηελ 

ηάμε.  Δπίζεο, λα κελ ήηαλ ηφζν κεγάιε ε 

χιε.  Να έδηλε πεξηζζφηεξε επειημία θαη 

ρξφλν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη ζηα 

παηδία. 

ΜΠ:  Πηζηεύεηε όηη ε ρξήζε ησλ Η/Υ 

είλαη πεξηζζόηεξν αλδξηθή ή γπλαηθεία 

ππόζεζε; 

G5 ΓΣ:  Πηζηεχσ φηη ζηηο κέξεο καο δελ 

έρεη λα θάλεη κε ην θχιν. 

ΜΠ:  Θεσξείηε όηη είλαη νη άλδξεο ή νη 

γπλαίθεο ζπλάδειθνη ζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ηνπο Η/Υ; 

G5 ΓΣ: (ζθέθηεηαη) Γελ μέξσ...  Θεσξψ 

φηη είλαη ζέκα φξεμεο, δηάζεζεο θαη φρη 

θχινπ.  

ΜΠ:  Θα ιέγαηε όηη άληξεο θαη γπλαίθεο 

ρξεζηκνπνηνύλ κε ηελ ίδηα άλεζε ηνπο 

Η/Υ; 

G5 ΓΣ:  Αλ κε ξσηάο γεληθφηεξα, άζρεηα 

απφ ην ζρνιείν, ζεσξψ φηη νη άληξεο έρνπλ 

πεξηζζφηεξε άλεζε. 

ΜΠ:  Πώο δηθαηνινγείηε απηή ηε 

δηαθνξνπνίεζε; 
G5 ΓΣ:  Ννκίδσ φηη ε ηερλνινγία εμηηάξεη 

πεξηζζφηεξν ηνπο άληξεο παξά ηηο 

γπλαίθεο.  Οη γπλαίθεο έρνπλ άιια 

 

 

 

Πξνζσπηθή πξόηαζε: 

 δηνξγάλσζε 

ζεκηλαξίσλ 

 λα ππάξρεη θάπνηνο 

γηα λα αλαηξέμνπλ 

 

 

 

 

 

 

Λόγνη πνπ απνηξέπνπλ ηνλ 

ίδην: 

 έιιεηςε Ζ/Τ 

 δηδαθηέα χιε 

 έιιεηςε ρξφλνπ 

 

 

ην θχιν δελ επεξεάδεη ηελ 

ελζσκάησζε ή κε 

ελζσκάησζε ΣΠΔ, έρεη λα 

θάλεη κε ηελ φξεμε, ΟΜΧ: 

 

 

 

Οη άληξεο έρνπλ 

πεξηζζφηεξε άλεζε, γηαηί: 

 

 

 

 

Οη γπλαίθεο έρνπλ άιια 

ελδηαθέξνληα. 

 

 

 

 

ΔΝΑΤΜΑ ΓΗΑ 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ 

ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΥΡΖΖ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

            + 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ 

ΚΑΗ ΦΤΛΟ 

 

 

 

 

ΥΡΖΖ Ζ/Τ 

ΚΑΗ ΦΤΛΟ 
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ελδηαθέξνληα. 

ΜΠ:  Υπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζα ζέιαηε 

λα πξνζζέζεηε ζηα ζέκαηα πνπ 

θνπβεβηηάζακε; 

G5 ΓΣ:  ρη, δελ ζέισ λα πσ θάηη άιιν.  

Δθηφο αλ ζέιεηο λα ξσηήζεηο θάηη αθφκα ή 

αλ ζέιεηο λα ζνπ αλαιχζσ θάηη απ‟ φζα 

είπακε πξηλ. 

ΜΠ:  Επραξηζηώ πάξα πνιύ γηα ην ρξόλν 

ζαο θαη ηε δηάζεζε λα βνεζήζεηε. 

 

 

 

 

 

 

 

 


